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GŁÓWNE WNIOSKI

 − Pandemia dotknęła państwa w  różnym stopniu – najbardziej ucierpią kraje 
globalnego Południa, dysponujące najmniejszymi środkami na walkę z  nią. 
Podobna zależność zachodzi w UE: najbardziej ucierpiały te państwa członkowskie, 
które dysponują ograniczonymi środkami na odbudowę gospodarki. Kryzys może 
więc pogłębić nierównowagi, które już przed jego nadejściem były poważnym 
wyzwaniem.

 − Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19  to przełomowy moment dla UE. Jego 
konsekwencją może być zacieśnienie integracji połączone z poważną transformacją 
systemu gospodarczego albo zmiana dotychczasowego modelu integracji, będąca 
konsekwencją nasilenia sporów wewnętrznych. W unijnej reakcji na kryzys ujawniły 
się problemy, które nie wynikały z  przerostu integracji, lecz przeciwnie – z  braku 
silniejszych mechanizmów koordynacyjnych. 

 − WHO zawiodła w kwestii prewencji, a część jej zaleceń osłabiła gotowość państw do 
zdecydowanego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby. Z upływem czasu 
zaangażowała się jednak w  ważne inicjatywy w  celu powstrzymania pandemii 
i  łagodzenia jej skutków, zwłaszcza na rzecz opracowania skutecznych metod 
leczenia i szczepionki.

 − Na nieskuteczną początkową reakcję WHO złożyło się szereg czynników: niewłaściwe 
procedury, deficyt informacji i  niedoszacowanie ryzyka, obawy o  społeczno-
gospodarcze konsekwencje wydawanych zaleceń, a być może także naciski Chin. 
To sugeruje konieczność reformy organizacji i jej procedur, a także weryfikacji, jaki 
wpływ na jej działania miała ChRL.

 − Znaczenie systemu ONZ po opanowaniu pandemii wzrośnie, gdyż będzie pełnił 
rolę wspierającą w odbudowie po kryzysie gospodarczym spowodowanym przez 
COVID-19, zwłaszcza w państwach rozwijających się. Część państw, szczególnie USA, 
może dążyć do ograniczenia zaangażowania w  działalność systemu. Ich miejsce 
będą się starały zająć Chiny. 

 − Stan i  przyszłość współpracy wielostronnej stały się wskutek pandemii jednym 
z głównych tematów debaty publicznej, choć nie jest jasne, czy się ta współpraca 
umocni, czy osłabi. Multilateralizm obwinia się za niedociągnięcia globalizacji, 
a  oba zjawiska bywają ze sobą mylone. Wskutek pandemii klaruje się osobna 
kategoria zagrożeń egzystencjalnych, których cechą wyróżniającą jest to, że jedynie 
współpraca globalna może je skutecznie postrzymywać. 

 − W polityczno-militarnym aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego pandemia 
nie zmieni najważniejszych wyzwań i przyczyni się raczej do pogłębienia istniejących 
konfliktów i kryzysów niż do radykalnych zmian. 

 − Należy spodziewać się wzmożenia rywalizacji wojskowej o  prymat globalny 
między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, z istotną rolą Rosji. Rozpoczęła się ona 
przed wybuchem pandemii, ale postawa Chin podczas kryzysu wzmocniła wśród 
amerykańskich decydentów przekonanie, że konieczne jest zaostrzenie polityki USA 
wobec tego kraju.

 − Doświadczenie współpracy w  czasie pandemii może spowodować wzmocnienie 
więzi między członkami UE i NATO, i dać im impuls do dalszej integracji w dziedzinie 
polityki bezpieczeństwa i obronnej. Nie jest to jednak przesądzone. W NATO mogą 
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w  dłuższej perspektywie pogłębić się napięcia pomiędzy sojusznikami na tle 
uzgodnienia priorytetów, relacji z Rosją i Chinami oraz wydatków obronnych.

 − W efekcie pandemii uwaga rządów i społeczeństw może zacząć koncentrować się 
na niewojskowych wymiarach bezpieczeństwa kosztem jego aspektów militarnych. 
Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na kształt narodowej polityki obronnej, 
w  tym inwestycje w  zdolności wojskowe, oraz na treść międzynarodowej polityki 
bezpieczeństwa.

 − W wyniku pandemii pojawił się głęboki kryzys gospodarczy, który ma zarówno 
charakter popytowy, jak i  podażowy. To utrudnia jego zażegnanie i  jednocześnie 
zwiększa jego skalę. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w  2020  r. 
zamiast przewidywanego wcześniej wzrostu o 3,3% globalny PKB może spaść o 3%.

 − Pandemia trwale zmieni obraz gospodarki światowej, skutkując m.in. częściowym 
odwrotem od globalizacji i  zmianami w  funkcjonowaniu globalnych łańcuchów 
wartości, zwiększeniem skali protekcjonizmu, spadkiem obrotów w  handlu 
międzynarodowym i  jego udziału w  globalnym PKB. Będzie również katalizatorem 
zmian strukturalnych, np. w sferze usług cyfrowych czy automatyzacji produkcji.

 − W krótkim okresie polska gospodarka spowolni nie tylko w wyniku spadku krajowej 
konsumpcji i  produkcji, lecz także ze względu na zaburzenia w  funkcjonowaniu 
globalnych łańcuchów wartości oraz zmniejszony popyt globalny. W  dłuższej 
perspektywie dla Polski, silnie związanej gospodarczo z UE, częściowy odwrót od 
globalizacji w wyniku pandemii nie musi być niekorzystny, gdyż firmy, które sprzedają 
towary w UE, sprowadzą do Europy, w tym Polski, jeszcze więcej swoich inwestycji.

 − Emisje gazów cieplarnianych w 2020 r. najprawdopodobniej zmniejszą się o od 4% do 
7% zależnie od długości utrzymywania restrykcji. Jednak emisje ponownie wzrosną 
wraz ze wznowieniem działalności gospodarczej. Obecny kryzys nie oznacza 
więc realizacji jednego z  celów polityki klimatycznej – zerwania związku między 
wzrostem gospodarczym a wzrostem emisji (tzw. decoupling).

 − By skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu, wszystkie największe gospodarki 
i  emitenci CO2  muszą zjednoczyć się w  wysiłku ograniczenia emisji oraz pomocy 
państwom rozwijającym się. Bez Chin, Indii i USA (ale też takich państw jak Indonezja 
czy Brazylia) nie uda się powstrzymać zmian klimatu. Obciążona kryzysem UE 
ze względu na potencjalne spory handlowe będzie miała większe trudności 
w asertywnym podejściu do partnerów, np. we wprowadzeniu granicznego podatku 
węglowego.
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WSTĘP

Niniejszy raport jest próbą wyciągnięcia pierwszych wniosków z pandemii COVID-19 dla 
stosunków międzynarodowych. Przygotowanie go w cztery miesiące po ogłoszeniu pan-
demii przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) z  jednej strony pozwoliło uniknąć nie-
pewności analiz pisanych natychmiast i dało autorom większy dystans do sytuacji, z którą 
nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia, ale z  drugiej strony nie pozwoliło wyciągnąć 
wniosków z procesów, które nadal trwają. Zapowiadana recesja, stosunek do globalizacji, 
stan polityki wielostronnej, konfrontacja USA i Chin, zmiany w Unii Europejskiej i rekordowy 
pakiet odbudowy gospodarki europejskiej – skutki tych zjawisk na razie nie mogą, a powin-
ny, być elementem analizy wpływu pandemii na stosunki międzynarodowe. 

Trzy rozdziały raportu traktują o  konsekwencjach pandemii dla głównych instytu-
cji międzynarodowych: Unii Europejskiej (rozdział 2.), systemu ONZ, w tym WHO (rozdział 3.) 
oraz dla multilateralizmu jako takiego (rozdział 4.). Kolejne analizują wpływ pandemii na trzy 
główne zagadnienia międzynarodowe: bezpieczeństwo, gospodarkę i zmiany klimatyczne. 

Na tym tle wyróżnia się rozdział pierwszy, który jest relacją z próby określenia wpływu 
poziomu restrykcyjności wprowadzonych przez państwa obostrzeń na szybkość rozprze-
strzeniania się choroby. Stosując autorską metodologię, wybraliśmy ten aspekt reakcji władz 
państwowych, który dla politologa wydaje się szczególnie interesujący. Opisuje bowiem 
związane z restrykcjami ograniczenie praw i swobód obywatelskich, dobrowolnie przyjęte 
przez społeczeństwa. Utrzymywanie się stanu, w którym te prawa pozostają ograniczone, 
mogłoby podać w wątpliwość historyczne zdobycze prawne w dziedzinie równości, spra-
wiedliwości i wolności, cofnąć integrację Unii Europejskiej, osłabić prawo międzynarodowe 
i multilateralizm. O ile izolacja jako metoda walki z pandemią wydawała się logiczna i na-
turalna, o tyle nie istniały politologiczne badania naukowe czy modele reakcji – być może 
poza działaniami wypracowanymi w  poszczególnych państwach wschodnioazjatyckich, 
doświadczonych wcześniej przez SARS – na które państwa mogłyby się powołać. Z naszej 
analizy wynika co najmniej to, że nawet bardzo daleko idące ograniczenie praw i swobód 
nie było wystarczającym warunkiem, by wyhamować rozprzestrzenianie się epidemii. 
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ROZDZIAŁ 1.  
ANALIZA POZIOMU RESTRYKCYJNOŚCI ŚRODKÓW 

WPROWADZONYCH W WALCE Z PANDEMIĄ  
– METODOLOGIA I WNIOSKI

Bartłomiej Znojek

METODOLOGIA
Władze poszczególnych krajów różniły się co do tempa reakcji na pandemię wiru-

sa SARS-Cov-2 oraz doboru środków mających przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu się. 
Część decyzji wiązała się z  ograniczeniem praw i wolności obywateli. Zespół analityków 
PISM1 podjął próbę opisu stopnia restrykcyjności środków wprowadzonych w 44 krajach do 
końca kwietnia 2020 r. oraz oceny, czy w czasie obowiązywania ograniczeń – do przełomu 
kwietnia i maja – nastąpiła zmiana tempa rozwoju pandemii. Realizacji tego zadania słu-
żyła autorska metodologia, której celem było określenie dla każdego państwa wartości 
trzech wskaźników: maksymalnego poziomu restrykcyjności ograniczeń, tempa wprowa-
dzania tych środków oraz czasu trwania maksymalnych obostrzeń. Uzyskane wyniki zo-
stały następnie przeanalizowane w  odniesieniu do statystyk zachorowań i  zgonów oraz 
wskaźników dotyczących m.in. różnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
specyfiki kulturowej i prawnej poszczególnych krajów.

Pierwszym krokiem było zebranie danych z  publicznych źródeł na temat restrykcji 
wprowadzonych w poszczególnych państwach. W tym celu analitycy uzupełniali tabelę, za-
znaczając, które środki restrykcyjne zostały zastosowane w danym kraju (spośród kilkuna-
stu, m.in.: zachowanie dystansu społecznego, zamknięcie granic i zakaz zgromadzeń, użycie 
systemów nadzoru elektronicznego do kontroli przemieszczania się). Najważniejszą częścią 
zadania była ocena w skali od 0 do 3 poziomu rygorystyczności danego środka oraz okresu 
jego obowiązywania na danym poziomie. Najniższa wartość dotyczyła rekomendacji władz 
o charakterze nieobowiązkowym. Jeden punkt były przypisywany do decyzji o ograniczo-
nym zasięgu terytorialnym – np. restrykcji wprowadzonych tylko przez niektóre władze sta-
nowe – lub skierowanych do wąskiej grupy osób – np. obejmujących tylko osoby starsze 
lub obywateli wybranych państw. Dotyczył także zaleceń rządów w  państwach o wyso-
kim stopniu podporządkowania się obywateli normom prawnym i społecznym (np. w Korei 
Płd.). Wartość „2” przypisywana była do środków obowiązujących na większości terytorium 
danego państwa lub obejmujących większość obywateli, ale pozostawiających wyraźny 
margines swobody. Najwyższa wartość dotyczyła restrykcji ogólnokrajowych i  skierowa-
nych do wszystkich obywateli lub z niewielkimi wyjątkami.

Kolejnym krokiem była weryfikacja poprawności danych i upewnienie się co do ich 
porównywalności – przede wszystkim stwierdzenie, czy taki sam lub zbliżony typ ograniczeń 
uzyskał jednakową ocenę poziomu restrykcyjności. Ważne było też sprawdzenie, czy okresy 
obowiązywania danego ograniczenia o różnych poziomach restrykcyjności nie nakładały 
się na siebie. Chodziło o wykluczenie sytuacji, gdy dzienny poziom restrykcyjności danego 

1 Jakub Benedyczak, Przemysław Biskup, Jędrzej Czerep, Andrzej Dąbrowski, Lidia Gibadło, Veronika Jóźwiak, 
Patryk Kugiel, Paweł Markiewicz, Łukasz Maślanka, Sara Nowacka, Łukasz Ogrodnik, Maciej Pawłowski, Maria 
Piechowska, Jakub Pieńkowski, Oskar Pietrewicz, Mateusz Piotrowski, Marcin Przychodniak, Kinga Raś, Melchior 
Szczepanik, Justyna Szczudlik, Karol Wasilewski, Damian Wnukowski, Michał Wojnarowicz, Bartłomiej Znojek
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ograniczenia został zawyżony, bo przekraczał wartość „3”. Po zweryfikowaniu całego zbioru 
dane dotyczące poszczególnych państw zostały zgrupowane w siedmiu kategoriach od-
noszących się do swobód i wolności obywatelskich2. W przypadku, gdy do danej kategorii 
należało kilka rodzajów ograniczeń, wyliczana była średnia dzienna wartość dla tej gru-
py. Tak przygotowane dane pozwoliły na określenie trzech wskaźników. Podstawowym był 
maksymalny dzienny poziom restrykcyjności zanotowany w każdym z krajów. Kolejnym – 
tempo wprowadzania ograniczeń zależne od liczby dni, która dzieliła datę pierwszego po-
twierdzonego przypadku zakażenia i moment osiągnięcia poziomu restrykcyjności wyższe-
go niż 5. Wartość minimalna została określona w ten sposób, aby pominąć przypadki, kiedy 
w  danym państwie funkcjonowały już wcześniej narzędzia ograniczające swobody oby-
watelskie (np. ogólnokrajowy system nadzorowania obywateli). Wreszcie zmierzenie czasu 
trwania najsilniejszych restrykcji polegało na określeniu liczby dni, w których suma restryk-
cji była maksymalnie o 3 punkty niższa od najwyższej zanotowanej wartości. Zsumowane 
wskaźniki były następnie przyporządkowane do pięciostopniowej skali opisowej (poziomy: 
bardzo niski, niski, średni, wysoki, bardzo wysoki) oraz zestawione z liczbami potwierdzonych 
nowych przypadków zachorowań i zgonów związanych z COVID-19. Ten zbiór danych został 
później poszerzony o statystyki poszczególnych państw dotyczące realizacji celów zrów-
noważonego rozwoju (SDG3), stanu służby zdrowia (Global Health Security Index4), wolności 
(Freedom in the World5) oraz specyfiki prawnej (World Justice Project Rule of Law Index6). 

W odpowiedzi na rozwój pandemii powstały inicjatywy bieżącego monitorowania po-
lityki państw w walce z pandemią, w tym mierzenia restrykcyjności na podstawie złożonych 
modeli statystycznych. Jednym z przykładów jest Oxford COVID-19 Government Response 
Tracker7, który wylicza indeks rygorystyczności wykorzystujący informacje zbierane przez 
ponad stu studentów i pracowników Uniwersytetu Oksfordzkiego. Podobną inicjatywą jest 
Coronanet Project8 koordynowany przez międzynarodowy zespół naukowców i korzysta-
jący ze wsparcia ponad 200 osób i systemu automatycznego katalogowania informacji. 
Bazy te służyły jako punkt odniesienia i  narzędzie weryfikacji danych gromadzonych na 
potrzeby niniejszego raportu. Mimo znacznej objętości zbiory te w niektórych przypadkach 
okazywały się niekompletne i niedostatecznie zweryfikowane9, a także ograniczały się do 
porównania wskaźników bez odwołania do specyfiki poszczególnych państw. 

Autorska metodologia zastosowana w niniejszym raporcie nie jest oparta na złożo-
nym i  rygorystycznym modelu statystycznym. Stanowi przede wszystkim ostrożną próbę 
określenia różnych modeli walki z epidemią i ich potencjalnego wpływu na rozprzestrzenia-
nie się SARS-Cov-2. Wyróżnia się jednak dzięki krytycznej analizie uzyskanych danych i szer-
szemu kontekstowi, które pozwalają zrozumieć charakter i motywację stojącą za wprowa-
dzonymi obostrzeniami.

2 Swoboda przemieszczania się, swoboda zgromadzeń, dostęp do miejsc publicznych, swoboda działalności go-
spodarczej, dostęp do szkół, prawo do prywatności, wolność słowa.

3 Sustainable Development Report 2020. The Sustainable Development Goals and Covid-19, Sustainable Develop-
ment Solutions Network, Bertelsmann Stiftung, https://www.sdgindex.org.

4 Global Health Security Index, październik 2019, www.ghsindex.org.
5 Freedom in the World, Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.
6 WJP Rule of Law Index, The World Justice Project, https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/

wjp-rule-law-index-2020.
7 T. Hale, S. Webster, A. Petherick, T. Phillips, B. Kira, Oxford COVID-19  Government Response Tracker, 2020, 

 Blavatnik School of Government, www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government- 
response-tracker.

8 C. Cheng, J. Barcelo, A. Hartnett, R. Kubinec, L. Messerschmidt, Coronanet: A Dyadic Dataset of Government Re-
sponses to the COVID-19 Pandemic, 2020, https://coronanet-project.org.

9 Zespół Coronanet Project zastrzega nawet, że upublicznił dane, które nie przeszły rygorystycznej weryfikacji.
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WNIOSKI Z ANALIZY RESTRYKCYJNOŚCI OGRANICZEŃ
Grupę 44  analizowanych krajów cechuje duże zróżnicowanie podejść do epidemii 

i trudno wskazać większe grupy charakteryzujące się podobnym modelem walki z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. Przyczyn można szukać w takich uwarunkowaniach, 
jak różne tempo rozwoju pandemii i podejście do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), jakość służby zdrowia oraz miejsce zdrowia publicznego i stabilności gospodarczej 
w  hierarchii wartości przyjętej przez władze. Na podstawie przeanalizowanych przykła-
dów trudno wyciągać wnioski o największej skuteczności jednego podejścia. Sam poziom 
restrykcyjności nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Choć spadek zachorowań w  czasie 
trwania restrykcji jest widoczny przede wszystkim w przypadku państw, które sięgnęły po 
rygorystyczne środki, to są kraje, które nie zdołały zahamować rozwoju epidemii mimo na-
wet bardzo dużych obostrzeń. 

Blisko 75% krajów wprowadziło środki o  wysokiej restrykcyjności, a  ponad połowa 
utrzymywała maksymalne restrykcje dłużej niż 5  tygodni. Prawie 50% krajów wzmocniło 
obostrzenia w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zanotowanego zachorowania. W po-
nad połowie doszło wówczas do spowolnienia przyrostu nowych infekcji. Blisko dwie piąte 
(17 krajów) zmagało się ze wzrostem liczby nowych infekcji, a w 5 państwach z tej grupy tem-
po było bardzo szybkie.

TABELA 1: ZESTAWIENIE PAŃSTW ANALIZOWANYCH POD WZGLĘDEM WPROWADZONYCH OGRANICZEŃ
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Arabia Saudyjska średnia wysoka wysoka duży wzrost 46869 283 0,6%

Argentyna b. wysoka wysoka średnia wzrost 7121 353 5,0%

Belgia wysoka niska wysoka duży spadek 54288 8903 16,4%

Brazylia średnia średnia średnia b. duży wzrost 202918 13993 6,9%

Chile wysoka wysoka średnia duży wzrost 37040 358 1,0%

Chiny wysoka b. wysoka b. wysoka wyhamowanie 84029 4637 5,5%

Ekwador b. wysoka wysoka wysoka wzrost 30502 2338 7,7%

Estonia wysoka wysoka wysoka duży spadek 1758 62 3,5%

Francja wysoka b. niska wysoka duży spadek 141356 27425 19,4%

Ghana średnia b. wysoka wysoka duży wzrost 5530 24 0,4%

Hiszpania wysoka niska wysoka b. duży spadek 229540 27321 11,9%

Indie wysoka b. niska średnia b. duży wzrost 81970 2649 3,2%

Iran wysoka b. wysoka wysoka spadek 114533 6854 6,0%

Irlandia wysoka średnia średnia duży spadek 23827 1506 6,3%

Izrael b. wysoka średnia wysoka duży spadek 16579 265 1,6%
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Japonia średnia b. niska niska duży spadek 16193 710 4,4%

Jordania b. wysoka wysoka średnia spadek 586 9 1,5%

Kamerun średnia b. niska wysoka wzrost 2954 139 4,7%

Kanada średnia niska wysoka spadek 73401 5472 7,5%

Katar wysoka średnia wysoka duży wzrost 28272 14 0,0%

Korea Południowa wysoka b. wysoka b. wysoka wyhamowanie 11018 260 2,4%

Litwa wysoka wysoka wysoka duży spadek 1511 54 3,6%

Łotwa wysoka wysoka wysoka spadek 962 19 2,0%

Meksyk średnia średnia średnia duży wzrost 42595 4477 10,5%

Niemcy wysoka niska średnia duży spadek 173152 7824 4,5%

Nigeria średnia średnia średnia b. duży wzrost 5162 167 3,2%

Peru wysoka b. wysoka wysoka b. duży wzrost 80604 2267 2,8%

Republika Czeska wysoka wysoka wysoka duży spadek 8351 293 3,5%

Rosja b. wysoka niska niska b. duży wzrost 252245 2305 0,9%

RPA wysoka wysoka średnia duży wzrost 12739 238 1,9%

Rumunia b. wysoka średnia wysoka spadek 16247 1046 6,4%

Singapur wysoka b. niska niska spadek 26098 21 0,1%

Słowacja wysoka b. wysoka wysoka duży spadek 1477 27 1,8%

Somalia niska b. wysoka wysoka wzrost 1284 53 4,1%

Stany Zjednoczone średnia b. niska wysoka spadek 1417889 85906 6,1%

Szwecja niska b. niska średnia utrzymanie 28582 3529 12,3%

Tajwan niska b. niska b. wysoka b. duży spadek 440 7 1,6%

Tunezja wysoka wysoka średnia duży spadek 1032 45 4,4%

Turcja wysoka b. wysoka wysoka duży spadek 144749 4007 2,8%

Ukraina wysoka wysoka średnia wzrost 16847 456 2,7%

Węgry b. wysoka b. wysoka średnia spadek 3417 442 12,9%

Wielka Brytania wysoka niska średnia utrzymanie 233151 33614 14,4%

Włochy wysoka niska wysoka duży spadek 223096 31368 14,1%

Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

wysoka niska średnia duży wzrost 21084 208 1,0%

Źródło: opracowanie własne – informacje o restrykcjach: wiadomości oficjalne i w mediach krajowych; dane 
dotyczące zachorowań: ECDC.
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KRAJE, W KTÓRYCH ODNOTOWANO SPADEK NOWYCH ZACHOROWAŃ
Spośród analizowanych państw rozwój epidemii najbardziej spowolniono w Chinach 

i Korei Południowej. Władze tych państw korzystały z wysoko restrykcyjnych środków, ale 
ChRL, która potwierdziła pierwszy przypadek SARS-Cov-2, utrzymywała te obostrzenia naj-
dłużej. W  jej przypadku trudno jednak o wiarygodność danych. Choć o pierwszym przy-
padku poinformowała WHO 31 grudnia 2019 r., według nieoficjalnych doniesień do wykrycia 
pierwszych zachorowań doszło w  listopadzie. W tej sytuacji tempo zaostrzania restrykcji 
należałoby określić jako niskie. Należy jednak uwzględnić fakt, że w  autorytarnym ustro-
ju ChRL na stałe funkcjonują środki uwzględnione w analizie restrykcyjności, tj. ogranicze-
nia praw i swobód obywatelskich, w tym rozległy nadzór elektroniczny i cenzura informacji. 
Korea Południowa również korzystała z zaawansowanego systemu monitorowania ruchu 
obywateli. Warto jednak zauważyć, że zalecenia władz południowokoreańskich były sku-
tecznym sposobem wpływania na zachowania obywateli. Pomagał w tym wysoki stopień 
podporządkowania się społeczeństwa wyznaczanym zasadom.

W Azji ważnym przykładem sukcesu walki z epidemią jest Tajwan, który wyróżniał się 
niskim poziomem restrykcyjności obostrzeń, ich bardzo powolnym wprowadzaniem oraz 
długim czasem obowiązywania. Wśród badanych krajów Tajwan zanotował najniższe licz-
by związane z  COVID-19. Podobnym przypadkiem jest Japonia, która utrzymywała nieco 
większe obostrzenia, ale wprowadziła je dużo później. Wysoką restrykcyjność miały środki 
zastosowane przez Singapur. Jego władze wprowadziły je bardzo późno i  na krótko. Co 
ciekawe, wśród czterech wspomnianych krajów azjatyckich Singapur zanotował najwięcej 
zakażeń, ale jednocześnie miał najniższy wskaźnik śmiertelności.

W Europie państwa najbardziej dotknięte COVID-19  – kolejno: Hiszpania, Włochy, 
Niemcy, Francja i  Belgia – zdołały wyraźnie spowolnić rozwój epidemii. Środki, po które 
sięgnęły, były wysoko restrykcyjne i długotrwałe, ale we wszystkich tych przypadkach wpro-
wadzenie dużych obostrzeń nastąpiło późno. Najwcześniej – w 5. lub 6. tygodniu po wykry-
ciu pierwszego przypadku, a w przypadku Francji nawet w 8. tygodniu.

Wśród państw europejskich, które zdołały zmniejszyć przyrost nowych przypadków, 
były także Estonia, Litwa, Łotwa oraz Republika Czeska i Słowacja. Wszystkie zareagowały 
podobnie, wprowadzając długotrwałe ograniczenia o wysokiej restrykcyjności. Zrobiły to 
szybko – w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od pierwszego wykrytego zakażenia SARS-
Cov-2. Najszybciej zareagowała Słowacja – kilka dni po potwierdzeniu pierwszego przy-
padku. Państwa te zanotowały też dość niskie statystyki zakażeń i  zgonów. Wyjątek sta-
nowiła Republika Czeska, której statystyki były wyższe niż łączne wartości dla pozostałych 
czterech krajów.

Rumunia i Węgry należały do państw europejskich o najbardziej restrykcyjnych ogra-
niczeniach, choć zareagowały w różnym momencie – władze węgierskie bardzo szybko, ru-
muńskie z nieco większym opóźnieniem. Oba kraje doprowadziły do zmniejszenia przyrostu 
nowych zachorowań, ale odbyło się to w wolniejszym tempie niż w państwach europejskich 
wspomnianych wcześniej.

Na tle państw europejskich wyróżniają się Szwecja i Wielka Brytania. Władze pierw-
szego zdecydowały się na niewielkie restrykcje i wprowadzały je bardzo wolno. Podobne 
podejście miały początkowo władze brytyjskie, ale wobec wzrostu zachorowań zmieniły 
decyzję i wprowadziły z opóźnieniem ograniczenia o wysokiej restrykcyjności. W statysty-
kach rozwoju epidemii w Szwecji widać utrzymujące się tempo pojawiania się nowych przy-
padków. W Wielkiej Brytanii było ono zbliżone, ale można było dostrzec początki niewielkie-
go spadku liczby zachorowań.
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W innych regionach największe powodzenie w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa 
zanotowały Izrael i Turcja. Władze izraelskie dość szybko wprowadziły bardzo restrykcyjne 
środki i utrzymywały je kilka tygodni – jednak pewien poziom obostrzeń istniał już wcześniej 
w związku z obowiązującym formalnie od 1948 r. stanem wyjątkowym. Rząd turecki korzystał 
z ograniczeń o wysokiej restrykcyjności, ale wprowadził je krótko po wykryciu w kraju pierw-
szego zachorowania. Mimo to zanotował wysoki poziom zachorowań. Do grupy państw, 
które spowolniły rozwój epidemii, należały także Iran, Jordania i  Tunezja. Pierwsze z nich 
zareagowało najszybciej, wprowadzając długotrwałe ograniczenia o wysokiej restrykcyj-
ności, ale zanotowało wysokie liczby zakażonych i zgonów. Spadek dziennej liczby zachoro-
wań widać było także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W obu państwach obowiązy-
wały natomiast długotrwałe ograniczenia o średniej restrykcyjności, jednak wprowadzone 
z dużym opóźnieniem. Niemniej władze kanadyjskie zanotowały kilkanaście razy mniej przy-
padków niż w USA.

KRAJE, W KTÓRYCH NASTĄPIŁ WZROST LICZBY NOWYCH ZACHOROWAŃ
Państwa, które charakteryzował szybki wzrost liczby przypadków, stosowały ograni-

czenia o co najmniej średniej restrykcyjności, ale w większości wprowadziły je dość późno. 
Takie podejście można zauważyć w Brazylii i Nigerii – w przypadku tego pierwszego kra-
ju liczby zachorowań i zgonów osiągnęły jedną z najwyższych wartości na świecie. Indie 
skorzystały z wysoko restrykcyjnych środków, ale wprowadzały je bardzo powoli. Peru nie 
zdołało uniknąć wzrostu zachorowań mimo szybkiego wprowadzenia środków o wysokiej 
restrykcyjności i ich długotrwałego utrzymywania. Osobnym przypadkiem jest Rosja, która 
była na czele badanej grupy pod względem restrykcyjności stosowanych ograniczeń, ale 
wprowadziła je z dużym opóźnieniem i utrzymywała dość krótko.

Spory przyrost nowych przypadków zanotowały RPA i Chile, mimo że ich władze wcze-
śnie zaczęły wprowadzać wysoko restrykcyjne środki. Podobne efekty widać w przypad-
ku ZEA i  Kataru – pierwsze z  tych państw sięgnęło po ostrzejsze środki z  bardzo dużym 
opóźnieniem. Tempo rozwoju epidemii w Argentynie i Ekwadorze było wolniejsze niż w kilku 
wspomnianych państwach, ale ich władze wprowadziły ograniczenia o wysokiej restryk-
cyjności. W tej grupie znalazły się także Kamerun i Somalia, które długo utrzymywały dość 
niskie ograniczenia. Władze pierwszego z tych państw sięgnęły po restrykcje bardzo późno, 
a somalijskie wprowadziły je bardzo szybko.

ODPOWIEDŹ KRAJÓW NA PANDEMIĘ  
NA TLE RÓŻNYCH STATYSTYK ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Kraje o wysokich dochodach oraz cechujące się wysokim poziomem służby zdrowia 
w  znakomitej większości zapanowały nad rozprzestrzenianiem się SARS-Cov-2. Z  państw 
czołówki rankingu Global Health Security Index (GHSI) relatywnie najsłabsze efekty w spo-
wolnieniu epidemii widać w  przypadku Wielkiej Brytanii (5. miejsce w  GHSI) i  Szwecji (7.). 
Interesujące jest to, że USA i Wielka Brytania, będące na czele GHSI – w tym również pod 
względem reagowania na epidemie – znalazły się w grupie państw o największej liczbie 
przypadków COVID-19 na świecie. Biorąc pod uwagę realizację globalnych celów zrówno-
ważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – 2019 Global Index), charakterystycz-
ne jest to, że właściwie wszystkie państwa z pierwszej czterdziestki zahamowały rozprze-
strzenianie się epidemii – wyjątek stanowiło jedynie Chile.

Analizując rankingi World Justice Project (WJP) Rule of Law Index oraz Freedom in the 
World przygotowane przez Freedom House (FH), widać, że powodzenie w  zahamowaniu 
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przyrostu nowych zachorowań dotyczy przede wszystkim państw o  wysokim poziomie 
praworządności i swobód obywatelskich. W przypadku krajów z pierwszej trzydziestki ran-
kingu WJP uwagę zwraca fakt, że nawet jeżeli restrykcyjność obowiązujących środków była 
wysoka, obostrzenia były wprowadzane powoli. Spośród państw, które według kryteriów FH 
nie są w pełni wolne, nieliczne zdołały spowolnić rozwój epidemii. Z grupy not free były to 
Chiny, Iran i Turcja, a z partialy free – Jordania, Singapur i Węgry.
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ROZDZIAŁ 2.  
DZIAŁANIA UE WOBEC PANDEMII I JEJ 

KONSEKWENCJE DLA INTEGRACJI

Jolanta Szymańska, Melchior Szczepanik, Sebastian Płóciennik 

PRZEBIEG PANDEMII W EUROPIE 
Pierwsze przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 odnotowano w państwach człon-

kowskich UE w drugiej połowie stycznia. W lutym nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań 
w północnych rejonach Włoch (głównie w Lombardii), a wirus zaczął się rozprzestrzeniać 
w  całej Europie. Do 8  lipca na obszarze UE/EOG i  Wielkiej Brytanii odnotowano łącznie 
1 562 755 przypadków zakażeń. W samej UE najwięcej z nich wykryto w Hiszpanii (252  130), 
Włoszech (241 956), Niemczech (197 341) i Francji (168 810); najmniej na Cyprze (1 005) i Malcie 
(673). W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najwięcej zakażeń odnotowały: Luksemburg 
(757,4), Szwecja (720,2), Belgia (543,9), Hiszpania (539,6) i Irlandia (526,2), najmniej Słowacja (32,4) 
i  Grecja (33,5)10. W  większości państw europejskich fala transmisji wirusa osiągnęła już 
szczyt11, a liczba nowych przypadków spada. 

W odpowiedzi na rozwój epidemii w Europie wiele państw wprowadziło środki dystan-
sowania społecznego, obejmujące m.in. zakaz zgromadzeń i zamykanie szkół. Zdecydowano 
też o wprowadzeniu restrykcji wobec podróżnych, odmawiając obywatelom innych państw 
członkowskich wjazdu na własne terytorium. Kontrole wewnątrz strefy Schengen spowodo-
wały znaczące zakłócenia w ruchu granicznym, rodząc napięcia w relacjach między pań-
stwami. Przyczyną tarć stały się też wprowadzone przez niektóre państwa zakazy sprzedaży 
środków ochronnych za granicę.

DZIAŁANIA UE 
Rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 długo nie było traktowane jako poważne 

zagrożenie dla UE. W marcu, pod wpływem wzrostu zachorowań, instytucje UE wezwały 
jednak państwa do koordynacji działań. Miała ona nie tylko umożliwić skuteczniejszą walkę 
z wirusem, lecz także wyeliminować szkodliwe dla Unii sytuacje, w których państwa działają 
samodzielnie, nie biorąc pod uwagę interesu pozostałych.

Działania UE prowadzone są wielotorowo. Obejmują zarówno pomoc materialną dla 
sektora opieki zdrowotnej państw członkowskich, wsparcie badań nad terapią i  szcze-
pionką, koordynację środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnie-
nia dostępności podstawowych towarów i  usług na wspólnym rynku, jak również środki 
gospodarcze mające na celu ratowanie miejsc pracy i wspieranie europejskich przedsię-
biorstw dotkniętych kryzysem. Działaniom tym towarzyszy walka z dezinformacją na temat 
COVID-19 oraz wspieranie państw partnerskich w radzeniu sobie ze skutkami koronawirusa.

10 Dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i  Kontroli Chorób z  8  lipca 2020  r., www.ecdc.europa.eu/en/ 
cases-2019-ncov-eueea (dostęp: 08.07.2020).

11 Łącznie najwyższe wskaźniki zakażeń na terytorium UE/EOG i Wielkiej Brytanii notowano w okresie od 26 marca 
do 11 kwietnia.
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W ramach środków z zakresu zdrowia publicznego KE ustanowiła panel doradczy ds. 
COVID-19 złożony z ekspertów z różnych państw członkowskich. Na podstawie rekomenda-
cji panelu oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Komisja opubli-
kowała zalecenia dotyczące ograniczenia kontaktów personalnych oraz strategii badań. 
Podjęła też decyzję o  utworzeniu strategicznych zapasów środków medycznych, takich 
jak respiratory i maski ochronne, a następnie zatwierdziła wnioski państw członkowskich 
w sprawie zniesienia ceł i podatku VAT od przywozu sprzętu medycznego i środków ochro-
ny z państw trzecich. Zmobilizowała ponadto środki w wysokości 140 mln euro na programy 
badawcze, mające na celu lepsze poznanie koronawirusa oraz rozwój diagnostyki, szcze-
pienia i leczenia. Po otrzymaniu upoważnienia od państw członkowskich opublikowała unij-
ną strategię w sprawie szczepionek, przewidującą zawieranie wspólnych umów zakupu. 

W ramach długofalowej odpowiedzi na wyzwania zdrowotne KE zaproponowała 
utworzenie nowego programu UE dla zdrowia (EU4Health) na lata 2021–2027 o łącznej war-
tości 9,4 mld euro. Środki te mają być wykorzystane przede wszystkim na gromadzenie za-
pasów medycznych, tworzenie rezerwy pracowników ochrony zdrowia oraz usprawnianie 
monitoringu transgranicznych zagrożeń dla zdrowia.

Rozwój sytuacji w  strefie Schengen skłonił Komisję do przedstawienia państwom 
wytycznych w zakresie kontroli wewnętrznych, które 17 marca zostały zatwierdzone przez 
przywódców na specjalnej wideokonferencji. Ich kluczowym elementem było zapewnienie 
wewnątrz UE swobodnego przepływu niezbędnych towarów, takich jak żywność i  sprzęt 
medyczny. Na wewnętrznych przejściach granicznych państwa utworzyły „zielone koryta-
rze”, w których przyspieszono odprawę. 30 marca KE rozszerzyła wytyczne dotyczące uła-
twień w przekraczaniu granic dla pracowników wykonujących zawody o kluczowym zna-
czeniu dla walki z kryzysem COVID-19, w tym pracowników przygranicznych i sezonowych 
zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia i spożywczym. Szefowie państw i rządów zdecy-
dowali też o wprowadzeniu skoordynowanych ograniczeń podróży do UE i strefy Schengen. 
Jednocześnie – w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności – wspólnie zorganizo-
wano powroty obywateli UE do ich państw. 

W maju, po wyhamowaniu wzrostu zachorowań na COVID-19 w większości państw UE, KE 
przedstawiła rekomendacje w sprawie stopniowego, skoordynowanego przywrócenia swo-
body przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych w UE. W czerwcu 
zaleciła państwom zniesienie ograniczeń w podróżowaniu (do 15 czerwca), jednocześnie uru-
chamiając platformę internetową „Re-open EU” gromadzącą aktualne dane na temat sytu-
acji na granicach. Z początkiem lipca, na podstawie rekomendacji KE, państwa członkowskie 
rozpoczęły też otwieranie granic zewnętrznych dla obywateli krajów trzecich. 

Pandemia miała charakter symetrycznego szoku dla gospodarek wszystkich państw 
UE, jednak istnieją poważne różnice co do możliwości reagowania. Dlatego rośnie znacze-
nie działań wspólnotowych. W odpowiedzi na kryzys KE przedstawiła program Coronavirus 
Response Investment, polegający na pozostawieniu państwom nieulokowanych środków 
z funduszu spójności i przyspieszeniu wydatkowania środków na kolejny rok budżetowy – 
w ten sposób wygospodarowano kwotę 37 mld euro. KE poluzowała także zasady doty-
czące pomocy publicznej oraz zawiesiła obowiązywanie reguł dyscypliny finansowej Paktu 
Stabilności i  Wzrostu. W  ten sposób państwa członkowskie mogły zwiększyć wydatki na 
walkę z pandemią oraz z  jej gospodarczymi konsekwencjami. Europejski Bank Centralny 
podjął z kolei decyzję o uruchomieniu interwencyjnego programu skupu obligacji państw 
i  przedsiębiorstw PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) o  wartości 750  mld 
euro. Dzięki niemu państwa członkowskie strefy euro mogły emitować dług bez ryzyka 
znaczącego wzrostu oprocentowania obligacji. Ponadto w kwietniu ministrowie finansów 
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eurogrupy przyjęli decyzję przewidującą możliwość uzyskania pożyczki o wartości 240 mld 
euro z  Europejskiego Mechanizmu Stabilności na wsparcie służby zdrowia. Warunki jej 
udzielenia są mniej restrykcyjne niż wcześniej. Zgodnie z  decyzjami ministrów – zatwier-
dzonymi później przez Radę Europejską – Europejski Bank Inwestycyjny ma też zwiększyć 
o 200 mld euro pulę kredytów dla firm. KE ma z kolei zaproponować państwom pożyczki 
na realizację programów ochrony zatrudnienia – łącznie 100 mld euro. W maju KE zapro-
ponowała stworzenie (dzięki emisji obligacji) funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. 
Środki z funduszu (500 mld jako granty i 250 mld jako pożyczki) miałyby zostać przekaza-
ne państwom członkowskim na walkę z efektami pandemii, a także zasilić istniejące po-
lityki wspólnotowe. Propozycja ta jest zgodna z postulatami państw Europy Południowej, 
Parlamentu Europejskiego i  przedstawioną kilka dni wcześniej inicjatywą francusko-
-niemiecką. Sceptycyzm wobec udzielania państwom pomocy bezzwrotnej wyraża tzw. 
oszczędna czwórka (Austria, Dania, Holandia i Szwecja). 

W związku z ostrzeżeniami unijnego zespołu ds. walki z dezinformacją o wykorzysty-
waniu pandemii do promowania nieprawdziwych informacji o  wirusie SARS-CoV-2  oraz 
o działaniach podjętych przez UE w związku z pandemią, KE uruchomiła stronę internetową 
poświęconą zwalczaniu fałszywych treści na temat wirusa. Po konsultacjach z KE wszystkie 
duże platformy internetowe rozpoczęły promocję wiarygodnych informacji na ten temat 
oraz usuwanie treści wprowadzających w błąd.

W ramach wsparcia partnerów zewnętrznych UE koordynuje i dofinansowuje dosta-
wy środków pomocowych w odpowiedzi na prośby o wsparcie w walce z pandemią płyną-
ce z krajów partnerskich. KE ustanowiła też specjalne pakiety pomocowe „Drużyna Europy” 
o łącznej wartości 36 mld euro, wdrażane m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie UE. Wśród be-
neficjentów są m.in. Ukraina, Tunezja, Bośnia i Hercegowina, Jordania, Albania, Macedonia 
Północna, Gruzja, Kosowo, Mołdawia i Czarnogóra.

KONSEKWENCJE DLA INTEGRACJI 
Zadrażnienia, do których doszło między państwami członkowskimi na początku mar-

ca, i  spóźniona reakcja instytucji UE dostarczyły argumentów krytykom integracji, którzy 
kwestionowali przydatność mechanizmów wspólnotowych w czasach pandemii. Jednak 
późniejsze wydarzenia udowadniają, że państwa członkowskie doceniają korzyści płynące 
z większego współdziałania. Widzą je również obywatele. Sondaż przeprowadzony na prze-
łomie kwietnia i maja na zlecenie European Council on Foreign Relations pokazuje, że choć 
reakcja UE na pandemię jest oceniana krytycznie, to większość respondentów w każdym 
z  dziewięciu badanych państw12 (średnio 63%) uważa, że konsekwencją kryzysu powinna 
być ściślejsza współpraca w ramach UE. 

Pandemia stwarza dynamikę sprzyjającą zwolennikom zacieśnienia  integracji. 
Domagają się oni wzmocnienia wspólnych mechanizmów zarządzania kryzysowego 
i współpracy w zakresie ochrony zdrowia. Podkreślają również, że strefa euro byłaby w stanie 
lepiej poradzić sobie z kryzysem, gdyby unii monetarnej towarzyszyła większa koordynacja 
w zakresie polityki fiskalnej, gospodarczej i społecznej. Jednocześnie jednak sytuacja kry-
zysowa tworzy podatny grunt dla napięć. Negocjacje dotyczące unijnego pakietu pomo-
cowego pokazały duże różnice między państwami i renesans podziałów znanych z czasów 
kryzysu finansowego. Państwa Południa oskarżają partnerów z Północy o niedostateczną 
solidarność, obawiając się, że bez odpowiednich funduszy unijnych nie będą w stanie od-
budować swoich gospodarek równie szybko jak one, mające znacznie większe możliwości 

12 Bułgaria, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja i Włochy. 
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zadłużania się. Północ z kolei domaga się, by pomocy finansowej towarzyszył zestaw warun-
ków określających sposoby jej wykorzystania. Porozumienie francusko-niemieckie w kwestii 
emisji obligacji i udzielenia znacznej pomocy bezzwrotnej państwom członkowskim spra-
wia, że realizacja postulatów Południa staje się bardziej prawdopodobna. Jednak kompro-
mis w negocjacjach budżetowych nie jest jeszcze przesądzony. Niemcy, które 1 lipca obję-
ły przewodnictwo w Radzie UE, będą musiały przekonać „oszczędną czwórkę”. Do sporów 
może dojść również w kwestii nowych podatków (np. podatku cyfrowego, granicznego po-
datku węglowego), które KE chce wprowadzić, by umożliwić spłatę obligacji. 

Obiektem kontrowersji będzie zielona transformacja. W  zmodyfikowanym projek-
cie wieloletniego budżetu KE podkreśla, że pozostanie ona kluczowym projektem, i uwia-
rygodnia te deklaracje, proponując zwiększenie środków na jej wdrażanie. Zwolennicy 
utrzymania w  mocy głównych celów strategii podkreślają, że kryzys gospodarczy, który 
uderzył w  branże mające negatywny wpływ na klimat (lotnictwo, przemysł samochodo-
wy, energetyka wykorzystująca węglowodory), stwarza sprzyjające warunki, by wymusić na 
nich bardziej przyjazny środowisku sposób prowadzenia działalności. Grupa siedemnastu 
państw, głównie z Europy Zachodniej i Północnej, wystąpiła z apelem do KE, wzywając do 
utrzymania ambitnej polityki klimatycznej13. Jednak część organizacji gospodarczych, przy 
mniej lub bardziej jednoznacznym wsparciu państw, zabiega o złagodzenie wymagań z nią 
związanych.

Aktualne pozostają spory o praworządność. Instytucje UE i kilka państw członkow-
skich wyraziły zaniepokojenie sytuacją na Węgrzech, gdzie pod pretekstem pandemii 
znacznie rozszerzono kompetencje rządu. Zwiększy to determinację płatników netto, by 
włączyć do wieloletniego budżetu mechanizm pozwalający na zablokowanie unijnych fun-
duszy w  przypadku stwierdzenia naruszeń praworządności. W  dłuższej perspektywie sy-
tuacja ta będzie czynnikiem zachęcającym państwa strefy euro do tworzenia osobnych 
instrumentów (np. budżetu), ułatwi bowiem marginalizację państw oskarżanych o łamanie 
podstawowych wartości UE. 

Działania propagandowe Chin i Rosji, obliczone na wywołanie podziałów wewnątrz 
Unii, wzmocnią pozycję zwolenników bardziej asertywnej polityki wobec tych państw i po-
wstrzymywania dokonywanych przez nie prób zdominowania lub destabilizacji sąsiedz-
twa Unii. W nowej propozycji budżetowej KE chce zwiększyć środki na politykę zewnętrzną. 
Widoczny podczas pandemii wzrost wpływów Chin na Bałkanach powinien być impulsem 
do przyspieszenia procesu rozszerzenia. Jednak osłabienie gospodarcze i  koncentracja 
na reformach wewnętrznych mogą sprawić, że rozszerzenie spadnie w hierarchii unijnych 
priorytetów, szczególnie jeśli elity państw kandydujących wykorzystają pandemię do osła-
bienia mechanizmów kontroli demokratycznej. Unia będzie również dążyła do przeniesie-
nia produkcji w najważniejszych branżach (np. leki i sprzęt medyczny) na swoje terytorium 
i zwiększy wysiłki na rzecz rozbudowy własnego potencjału w zakresie nowoczesnych tech-
nologii. Działania Stanów Zjednoczonych (zamknięcie granic dla Europejczyków bez uprze-
dzenia, wycofanie finansowania WHO) mogą doprowadzić do osłabienia pozycji europej-
skich rzeczników ścisłej współpracy transatlantyckiej na rzecz zwolenników prowadzenia 
polityki zewnętrznej bardziej niezależnej od amerykańskich sojuszników. 

Kryzys wywołany przez pandemię Covid-19 jest dla UE momentem krytycznym. Jego 
konsekwencją może być zacieśnienie integracji połączone z poważną transformacją sys-
temu gospodarczego. Inny scenariusz zakłada jednak wzrost sporów wewnętrznych i proli-
ferację projektów realizowanych przez koalicje chętnych. 

13 Spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej apel podpisały Łotwa, Słowacja i Słowenia. 
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ROZDZIAŁ 3.  
DZIAŁANIA SYSTEMU ONZ WOBEC PANDEMII

Szymon Zaręba

NIESKUTECZNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
W systemie ONZ czołową rolę w zakresie ochrony zdrowia publicznego pełni Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO). Jednak jej reakcja na zagrożenia związane z COVID-19 była 
spóźniona. Mimo że władze Chin 31  grudnia 2019  r. poinformowały o  zidentyfikowanych 
w Wuhan przypadkach zapalenia płuc o nieznanej przyczynie, WHO oficjalnie przekazała 
tę wiadomość dopiero 5 stycznia 2020 r. Po udostępnieniu 12 stycznia przez Chiny sekwen-
cji genetycznej nowego wirusa jeszcze tego dnia przekazała o tym informację członkom, 
umożliwiając jego diagnozowanie (później nadała mu nazwę SARS-CoV-2, a  chorobie – 
COVID-19). Jednak opierając się na chińskich danych i wbrew przeciwnym sygnałom z in-
nych źródeł, WHO relatywnie długo podtrzymywała tezę o braku dowodów na przenoszenie 
się SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka. Oficjalnie przyznała, że ma ono miejsce, dopiero 
21 stycznia, po wizycie jej przedstawicieli w Wuhan. Na to opóźnienie wpłynęła m.in. bardzo 
ograniczona kooperacja z władzami i służbą zdrowia na Tajwanie, mimo że już na początku 
stycznia zebrały one ważne informacje dotyczące SARS-CoV-2. Na taki wymiar współpracy 
z Tajwanem nalegały Chiny, żądając poszanowania ich suwerenności nad wyspą.

Organizacja zwlekała też z  ogłoszeniem zagrożenia zdrowia publicznego o  zna-
czeniu międzynarodowym (PHEIC), stanu alarmowego pozwalającego jej Dyrektorowi 
Generalnemu (DG) zalecić członkom WHO np. wstrzymanie podróży. 22 stycznia DG uznał, że 
jest na to za wcześnie, mimo że wzywała do tego blisko połowa doradzającego mu Komitetu 
ds. Nagłych Wypadków. PHEIC ogłosił dopiero 30 stycznia, po wizycie kierownictwa WHO 
w Chinach i spotkaniu m.in. z Xi Jinpingiem. Opóźniał też określenie COVID-19 pandemią, 
twierdząc, że wywołałoby to panikę w sytuacji, gdy choroba nie rozprzestrzeniła się na skalę 
globalną, a liczba poważnych przypadków i zgonów była zbyt niska. Jeszcze na początku 
marca DG podkreślał brak dowodów licznych zakażeń przez chorych bezobjawowych, opi-
sując COVID-19 jako łatwiejszą do powstrzymania niż grypa. Pandemią nazwał ją dopiero 
11 marca 2020 r., gdy zakażenia odnotowało już 114 państw.

Rekomendacje WHO dotyczące zapobiegania COVID-19  długo ograniczały się do 
ochrony pracowników służby zdrowia przed zakażeniem, dając złudne poczucie bezpie-
czeństwa. Część była opóźniona w  stosunku do działań państw, a  nawet je utrudniała.
Dotyczyło to zwłaszcza apeli WHO o niestosowanie ograniczeń podróży i handlu z Chinami 
i innymi państwami, także po ogłoszeniu PHEIC. Nawet po stwierdzeniu, że COVID-19 osią-
gnęła skalę pandemii, WHO nie zajęła jasnego stanowiska co do zamknięcia granic i wstrzy-
mania ruchu lotniczego. Kontrowersje budziła też złagodzona dopiero w  kwietniu 2020  r. 
krytyczna opinia WHO co do stosowania masek ochronnych w przestrzeni publicznej jako 
środka powstrzymującego szerzenie się choroby.

DALSZE INICJATYWY WHO 
Organizacja zawiodła na polu prewencji, podjęła jednak kilkutorowo ważne inicja-

tywy w  celu powstrzymania pandemii i  łagodzenia jej skutków. Już na początku lutego 
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uruchomiła rezerwę kryzysową w wysokości 9 mln dol. Ogłosiła też opiewający na 675 mln 
dol. Strategiczny Plan Gotowości i Reagowania w celu powstrzymania rozprzestrzeniania 
się COVID-19, wzywając państwa do jego wsparcia. Jako uzupełnienie planu utworzyła 
13 marca Fundusz Solidarnej Odpowiedzi, by ułatwić podmiotom prywatnym finansowa-
nie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby. 7 maja zaktualizowała plan 
w związku z rozpoczęciem kolejnej fazy działań przeciw pandemii, podnosząc kwotę ocze-
kiwanego wsparcia do 1,7  mld dol. Do końca maja wpłaty i  obietnice wpłat wyniosły ok. 
900 mln dol., z czego ok. 215 mln od osób prywatnych.

WHO pełniła również funkcje szkoleniowe, doradcze i  interwencyjne. Od lute-
go organizowała telekonferencje eksperckie w  celu wymiany informacji dotyczących 
COVID-19  i  sposobów jej zwalczania. Otworzyła internetowe szkolenia dla personelu me-
dycznego, z których do końca maja skorzystały 3 mln osób. Ogłaszała wytyczne dotyczące 
m.in. udzielania pomocy medycznej i ochrony pracowników służby zdrowia. Wysłała zespo-
ły ekspertów do państw szczególnie dotkniętych pandemią, m.in. Włoch i  Iranu. Dzięki jej 
wsparciu laboratoria w kilkudziesięciu państwach afrykańskich i amerykańskich uzyskały 
zdolność do wykrywania SARS-CoV-2. Części państw przekazała też łącznie ok. 8 mln sztuk 
środków ochrony osobistej i 1,5 mln testów diagnostycznych.

Równolegle organizacja rozpoczęła kampanię w celu przeciwdziałania dezinforma-
cji dotyczącej m.in. sposobów przenoszenia się koronawirusa. Dzięki współpracy ze spół-
kami z sektora IT (np. Google), zadbała, by w przeglądarkach internetowych najwyżej pozy-
cjonowane były oficjalne informacje WHO i rządów. Inicjowała też kampanie społeczne, np. 
dotyczące higieny rąk i dystansowania społecznego, m.in. z udziałem gwiazd piłki nożnej 
(wspólnie z FIFA).

Od marca WHO podjęła także wysiłki koordynacyjne. Współpracowała ze Światowym 
Forum Ekonomicznym i Międzynarodową Izbą Handlową w celu zwiększenia podaży środ-
ków ochrony osobistej i  sprzętu medycznego produkowanych przez sektor prywatny 
oraz dopasowania jej do popytu w poszczególnych państwach. W kwietniu stworzyła ze 
Światowym Programem Żywnościowym (WFP) grupę zadaniową służącą koordynacji za-
mówień publicznych i dystrybucji środków ochrony osobistej i testów diagnostycznych do 
państw o przeciążonych systemach zdrowia. Rozpoczęły się też koordynowane przez nią 
międzynarodowe badania kliniczne w celu znalezienia najbardziej skutecznej kombinacji 
już stosowanych leków, mogącej spowolnić postępy COVID-19 i zwiększyć szanse przeżycia 
pacjentów, a także prace nad szczepionką. 24 kwietnia z kilkoma najważniejszymi organi-
zacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką zdrowotną zainicjowała program 
Akcelerator ACT, mający na celu opracowanie szczepionki i  metod leczenia COVID-19. 
4 maja, podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w celu wsparcia programu, 
państwa i organizacje międzynarodowe obiecały dofinansować go kwotą 8 mld dol.

REAKCJA SYSTEMU ONZ 
Inne instytucje systemu ONZ podjęły działania po spotkaniu szefa WHO z Sekretarzem 

Generalnym (SG) ONZ António Guterresem 4 lutego br. SG oświadczył wtedy, że system ONZ 
wykorzysta wszelkie środki, by odpowiedzieć na wyzwanie, jakie stanowi epidemia. 11 lutego 
powstała grupa koordynująca w tym celu działania agend i funduszy ONZ. Poszczególne 
instytucje realizowały zadania w zakresie ich właściwości, np. UNICEF zainicjował kampanie 
informacyjne dotyczące sposobów ochrony dzieci przed COVID-19, a UNESCO – współpra-
cę z częścią państw w zakresie wdrażania zdalnego kształcenia w związku z ograniczenia-
mi w zakresie przemieszczania się.
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Do kwietnia ONZ wyasygnowała z  funduszy interwencyjnych 90 mln dol. na działa-
nia w  państwach, których systemy opieki zdrowotnej były najbardziej zagrożone niewy-
dolnością. 25 marca ogłosiła opiewający na 2 mld dol. plan zwalczania pandemii i jej skut-
ków społeczno-gospodarczych w Afryce, Azji i Ameryce Płd., apelując do państw o wpłaty 
(7 maja ogłosiła jednak, że potrzebne będzie 6,7 mld dol., wpłaty do końca maja wyniosły 
ok. 1,2 mld dol.). 31 marca utworzyła specjalny fundusz ds. COVID-19, który mogą wspierać 
także podmioty prywatne. Ponadto oddzielne apele wystosowała część agend i funduszy, 
np. WFP wezwała państwa do wpłat 130 mln dol. na walkę z kryzysem głodu w państwach 
rozwijających się.

Wśród działań głównych organów ONZ na uwagę zasługuje apel SG z  23  marca 
2020 r. do stron walczących na świecie o zawieszenie broni w obliczu pandemii. W odpo-
wiedzi walki wstrzymały m.in. komunistyczne bojówki na Filipinach i rebelianci w Kamerunie, 
a później, jednostronnie, także Arabia Saudyjska w Jemenie. Z kolei Zgromadzenie Ogólne 
przyjęło 2 kwietnia rezolucję w sprawie COVID-19, wzywając do światowej solidarności. Na 
tym tle zaznaczyła się pasywność Rady Bezpieczeństwa (RB). Organizację posiedzenia do-
tyczącego pandemii blokowała w marcu 2020 r. chińska prezydencja pod pretekstem, że 
walka z pandemią nie mieści się w mandacie Rady. Dopiero po objęciu prezydencji przez 
Dominikanę (w kwietniu) odbyło się posiedzenie poświęcone COVID-19. Mimo dążeń niesta-
łych członków, by określić pandemię zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpie-
czeństwa, nie udało się przyjąć rezolucji, ponieważ USA nalegały na zamieszczenie wzmian-
ki, że SARS-CoV-2 pochodzi z Chin, a Chiny nie godziły się na taką treść.

OCENA
Działania WHO w początkowej fazie kryzysu były spóźnione i mało skuteczne. Jednak 

po fiasku wysiłków prewencyjnych organizacja aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu się pandemii. Szereg decyzji korzystnych dla Chin i pochwały tego kraju 
ze strony DG stały się źródłem zarzutów części ekspertów i państw co do braku bezstronno-
ści WHO, a zwłaszcza jej szefa. Szczególnie aktywne były USA (które w kwietniu ogłosiły na 
tym tle wstrzymanie finansowania WHO, a 29 maja zapowiedziały jej opuszczenie) i Japonia.

Chińskie wpływy nie były jedyną przyczyną zwłoki WHO i  kontrowersyjnych zale-
ceń. Winne było też niedoszacowanie ryzyka przez DG oraz deficyt informacji i  niewy-
starczająca weryfikacja chińskich danych w porównaniu z  innymi źródłami. Ważne były 
także kwestie proceduralne, np. późne ogłoszenie PHEIC wiązało się częściowo z faktem, 
że w świetle Międzynarodowych przepisów zdrowotnych z 2005 r. jest to jedyny stan alar-
mowy, jaki może ogłosić WHO. Nie chciała więc czynić tego za szybko, zwłaszcza że część 
ekspertów i państw krytykowała ją już za przesadne reakcje w odpowiedzi na SARS w 2003 r. 
i H1N1 w 2009 r. Podobnie opór wobec ogłoszenia pandemii wiązał się, obok błędnej oceny 
sytuacji, z nieuzasadnioną rezygnacją WHO po 2009 r. z wykorzystywania określenia pan-
demia do chorób innych niż grypa (w przypadku COVID-19 ugięła się pod naciskiem części 
państw i zewnętrznych ekspertów). Ograniczone zalecenia, np. co do podróży, wynikały też 
z obaw o konsekwencje gospodarcze radykalnych rekomendacji, co przyznawał DG. Niska 
zdolność reagowania WHO na zagrożenia związane z COVID-19 wiązała się też ze stagna-
cją jej (ciągnącej się od 2011  r.) reformy, m.in. finansów i  zarządzania. Na niedostateczną 
współpracę WHO z Tajwanem wpłynęła z kolei przyjęta przez całą ONZ i większość jej człon-
ków od lat 70. XX w. tzw. polityka jednych Chin, przejawiająca się m.in. w akceptacji chińskiej 
suwerenności nad wyspą. Wobec zdecydowanego sprzeciwu Chin co do współpracy WHO 
z Tajwanem, organizacja zgodnie z prawem międzynarodowym nie miała innego wyjścia, 
jak postąpić według ich życzenia.
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Początkowa bierność innych instytucji ONZ była zrozumiała, gdyż oczekiwały na 
sygnał ze strony WHO jako organizacji odpowiedzialnej za ochronę zdrowia. Ocena sytu-
acji nie leżała w zakresie ich kompetencji, zaś działania po otrzymaniu sygnału od WHO 
były generalnie prawidłowe. Tylko RB ONZ okazała się niezdolna do przyjęcia nawet ogól-
nej rezolucji dotyczącej pandemii. Ta porażka jest kolejnym dowodem dysfunkcyjności 
RB w  przypadku sporów między jej stałymi członkami. Zastrzeżenia można mieć też do 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i  Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO), sprzeciwiających się ograniczeniom w transporcie morskim i powietrz-
nym. Jednak ich działania opierały się na ocenie i zaleceniach samej WHO. 

PERSPEKTYWY I WNIOSKI 
Krytyczna wobec działań WHO Australia wystąpiła z  apelem o  międzynarodowe 

śledztwo obejmujące m.in. reakcję organizacji na wybuch pandemii. Przyjęły to chłodno 
nie tylko silnie wspierające WHO i DG Chiny, Rosja czy państwa afrykańskie, ale też m.in. 
Francja i Wielka Brytania, które stwierdziły, że nawet jeśli część działań WHO nie była wła-
ściwa, priorytetem jest opanowanie COVID-19. Światowe Zgromadzenie Zdrowia, głów-
ny organ decyzyjny WHO, uchwaliło 19  maja w  drodze konsensusu rezolucję wzywającą 
m.in. do wszczęcia procesu niezależnej oceny reakcji WHO na COVID-19 w „najszybszym 
właściwym momencie” i po konsultacji z członkami organizacji. W dłuższej perspektywie 
taka analiza, dokonana przez co najmniej wewnętrzną komisję, jest pewna – w przeciw-
nym wypadku WHO grozi utrata wiarygodności i większej części finansowania, np. z państw 
UE. Jednak zgodnie z Konstytucją WHO pozbawienie DG stanowiska byłoby możliwe tylko 
w przypadku udowodnienia mu działania zgodnego z wytycznymi Chin, wbrew jej art. 37, co 
będzie trudne.

Naprawa systemu prewencji i wczesnego ostrzegania WHO wymaga gruntownej re-
wizji międzynarodowych przepisów zdrowotnych. Należy wprowadzić czytelny mechanizm 
sankcji i egzekwowania odpowiedzialności wobec państw, które np. nie zgłaszają odpo-
wiednio szybko zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia publicznego lub fałszują dotyczą-
ce ich dane. Wskazane byłoby umożliwienie organizacji wysyłania jej misji badawczych do 
miejsc, w których pojawiają się zagrożenia, bez konieczności uzyskiwania zgody państwa-
-miejsca wybuchu epidemii. Konieczne wydaje się też zastąpienie obecnego binarnego 
systemu alarmowego (PHEIC lub jej brak) systemem kilkustopniowym, lepiej odzwierciedla-
jącym skalę zagrożenia. Decyzję o ogłoszeniu takiego stanu lub wydawaniu zaleceń można 
powierzyć np. odpowiednio reprezentatywnemu geograficznie organowi kolegialnemu, 
eliminując obecny system, w którym centralną rolę odgrywa jednoosobowo DG. Tym zmia-
nom mogą przeciwstawić się Chiny i Rosja, a wraz z nimi część państw rozwijających się. 
Oprócz tego zalecane – ale nie konieczne – byłoby dokończenie reformy WHO, która upro-
ści zarządzanie organizacją oraz zmieni zasady jej finansowania. Korzyści może przynieść 
też przegląd celów WHO i wybór tych, których koordynacja na szczeblu międzynarodowym 
jest rzeczywiście niezbędna.

Krytyka WHO przełoży się najwyżej w niewielkim stopniu na zarzuty wobec systemu 
ONZ, gdyż to WHO odpowiadała za ocenę ryzyka ze strony COVID-19. Pasywność RB ONZ 
zwiększy poparcie dla gruntownej reformy tego organu, ale do jej realizacji nie dopusz-
czą stali członkowie RB, w tym Rosja i Chiny, w  razie potrzeby korzystając z prawa weta. 
Jednocześnie po pandemii rola systemu ONZ wzrośnie – będzie pełnić rolę wspierającą 
proces odbudowy po kryzysie gospodarczym spowodowanym przez nią, zwłaszcza w pań-
stwach rozwijających się. W związku z zastrzeżeniami wobec roli Chin w instytucjach ONZ 
część państw (zwłaszcza USA, Japonia, Australia) będzie dążyć do jej ograniczenia. Jeśli 
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to się nie uda, mogą zredukować zaangażowanie w  działalność systemu ONZ i  jego fi-
nansowanie. Jest to niemal pewne w przypadku USA, zwłaszcza jeśli wybory prezydenckie 
w 2020 r. wygra Donald Trump, a nie kandydat Demokratów. W takiej sytuacji pełne zastą-
pienie USA przez państwa UE w krótkiej i średniej perspektywie jest mało realne, gdyż Unia 
będzie koncentrować się na walce z kryzysem gospodarczym. Jest prawdopodobne, że 
wykorzystają to Chiny, zwiększając finansowe wsparcie dla agend ONZ.
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ROZDZIAŁ 4.  
KONSEKWENCJE PANDEMII DLA WSPÓŁPRACY 

MIĘDZYNARODOWEJ I MULTILATERALIZMU

Patrycja Sasnal

Z dotychczasowego przebiegu pandemii można wyciągnąć kilka wniosków dla współ-
pracy międzynarodowej i multilateralizmu: (1) mimo krytyki organizacji międzynarodowych 
multilateralizm stał się wskutek pandemii jednym z głównych tematów debaty publicznej 
i wydaje się niezbędną metodą prowadzenia polityki; (2) multilateralizm jest obwiniany za 
niedociągnięcia globalizacji, a oba zjawiska bywają ze sobą mylone; (3) pandemia może 
pomóc uaktualnić klasyfikację globalnych zagrożeń poprzez utworzenie kategorii zagrożeń 
egzystencjalnych; (4) rzetelna informacja i wiedza ekspercka w połączeniu z multilaterali-
zmem wydają się odpowiednimi narzędziami radzenia sobie z zagrożeniami egzystencjal-
nymi. W związku z obniżeniem statusu multilateralizmu w polityce administracji amerykań-
skiej i  możliwością propagandowego wykorzystywania go przez państwa nieszanujące 
prawa międzynarodowego, szczególny obowiązek wzmocnienia polityki wielostronnej spa-
da na Unię Europejską i państwa członkowskie.

WZROST ZAINTERESOWANIA MULTILATERALIZMEM 
Wskutek pandemii zintensyfikowała się debata na temat multilateralizmu, czyli – 

według klasycznej definicji Roberta O. Keohane’a14 – metody koordynowania narodowych 
polityk w  grupie trzech lub więcej państw. W  ogromnej większości debata ta składa się 
z głosów podkreślających znaczenie polityki wielostronnej, choć eksperci różnie oceniają 
prawdopodobieństwo jej wzmocnienia. Zwolennicy tezy, że wraz z pandemią multilatera-
lizm się ugruntuje, dowodzą, że tylko wielostronna polityka międzynarodowa może stawić 
czoło wyzwaniom ponadnarodowym, takim jak pandemie. Roberto Montella, sekretarz ge-
neralny zgromadzenia parlamentarnego OBWE uważa, że multilateralizm jest jedyną re-
ceptą przeciw „stanowi anarchii” w  stosunkach międzynarodowych15. Arancha Gonzalez 
Laya, minister spraw zagranicznych Hiszpanii, także przedkłada multilateralizm nad naro-
dowe polityki w konfrontacji średnio- i długookresowej z wyzwaniami takimi jak pandemie. 
Uważa również, że szczególną rolę powinna odegrać Unia Europejska, która potrzebuje 
większej integracji i kompetencji w polityce zdrowotnej i reagowaniu kryzysowym16. Josep 
Borell przekonuje, że pandemia jaskrawo uwidoczniła wzajemne współzależności między-
narodowe oraz znaczenie multilateralizmu i systemu ONZ jako jego rdzenia17. W podobnym 
tonie oświadczenie wydały państwa skupione w Sojuszu dla Multilateralizmu, podkreślając 

14 R.O. Keohane, Multilateralism: An Agenda for Research, „International Journal” 45, nr 4 (grudzień 1990), s. 731–764, 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002070209004500401.

15 R. Montella, The COVID-19  pandemic: multilateralism and parliaments, OpenDemocracy, 20  kwietnia 2020  r.,  
www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/covid-19-pandemic-multilateralism-and-parliaments/.

16 A. González Laya, Coronavirus: Could the pandemic revive multilateralism?, Project Syndicate, 20 kwietnia 2020 r., 
www.weforum.org/agenda/2020/04/global-public-health-multilateralism-coronavirus-covid-19.

17 International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace: video message by the HR/VP Josep Borrell, 
EEAS, 24  kwietnia 2020  r., https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77863/internation-
al-day-multilateralism-and-diplomacy-peace-video-message-hrvp-josep-borrell_en.
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dodatkowo znaczenie prawa międzynarodowego i konieczność jego przestrzegania także 
w czasie pandemii.18

Przypominanie o wartości multilateralizmu nie kłóci się z pesymistycznymi przewidy-
waniami na temat przyszłości współpracy międzynarodowej. Ocenia się, że WHO zawio-
dła jako instytucja prewencji i  wczesnego ostrzegania, a   z  powodu jej zaniechań inne 
agencje systemu ONZ nie mogły zareagować odpowiednio wcześnie19. Wiele zdezorien-
towanych rządów, szczególnie niemających doświadczenia z poprzednimi epidemiami – 
SARS czy eboli – choć świadomych niedoborów służby zdrowia i przestraszonych tempem 
przenoszenia się choroby, zareagowało polityką wsobności: ochroną własnych zasobów 
i zamknięciem granic. Pandemia pokazała, że konfrontacja Stanów Zjednoczonych i Chin, 
rywalizujących o rolę lidera porządku międzynarodowego, nie tylko nie osłabła, lecz także 
przez oba państwa jest wykorzystywana do wzajemnych oskarżeń. Dodatkowo USA, bez 
których wieloletniego politycznego i  finansowego wsparcia system ONZ byłby wyraźnie 
osłabiony, w wyniku pandemii najaktywniej go atakują, zmniejszając jego wiarygodność. 
Minister spraw zagranicznych Francji obawia się, że świat po pandemii będzie miał te same 
problemy międzynarodowe, tylko jeszcze głębsze20, podobnie sądzą czołowi amerykańscy 
eksperci21, a jedna z głównych europejskich agencji prasowych nazywa pandemię „ciosem 
nokautującym” multilateralizm22. Przyjmując argumentację, że pandemia wzmacnia istnie-
jące problemy, należy także założyć pogłębienie sporów w stosunkach transatlantyckich 
(są i takie głosy23), polaryzację społeczną, zagrożenie dezinformacją etc. Nie sposób ocenić, 
czy tak się stanie, ale z pewnością uprawniony jest wniosek, że w debacie publicznej wzro-
sło zainteresowanie multilateralizmem.

MYLENIE GLOBALIZACJI Z MULTILATERALIZMEM
Wielu ekspertów przepowiada, że przyszłość po pandemii będzie charakteryzowała 

się falą deglobalizacji i nacjonalizmów. Według sondażu YouGov 43% respondentów z ośmiu 
europejskich państw i  USA sądzi, że globalizację należy ograniczyć24. Państwa zamknęły 
granice, międzynarodowe łańcuchy wartości zostały zaburzone, niekiedy trwają starania 
o przeniesienie z zagranicy do kraju produkcji dóbr o znaczeniu fundamentalnym, jak np. 
komponentów do produkcji leków. Równolegle z krokami, które podjęto, by powstrzymać 
epidemię, rozpoczęła się ogólnoświatowa kampania krytyki organizacji międzynarodo-
wych. WHO powszechnie oskarża się o prochińskie sympatie i inercję, a UE – o ignorowanie 
potrzeb państw członkowskich. Jeśli dodać tradycyjną krytykę ONZ, zwątpienie w multila-
teralizm wzrosło.

18 COVID-19  - Joint Declaration of the Alliance for Multilateralism, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji, 
16  kwietnia 2020 r., www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/united-nations/alliance-for-multilateralism- 
63158/article/covid-19-joint-declaration-of-the-alliance-for-multilateralism-16-apr-2020.

19 Patrz rozdział 3.
20 COVID-19, the knockout punch for multilateralism?, AFP, 24 kwietnia 2020 r., www.rfi.fr/en/wires/20200424-covid-19- 

knockout-punch-multilateralism.
21 R. Haass, The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It, „Foreign Affairs", 7 kwietnia 2020 r., www.for-

eignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it?utm_
medium=social&utm_source=twitter_posts&utm_campaign=tw_daily_soc.

22 COVID-19, the knockout punch for multilateralism?, op. cit.
23 P.H. Gordon, J. Shapiro, The Atlantic Alliance Had Preexisting Conditions. The Pandemic Will Worsen Them, War 

on the Rocks, 13  kwietnia 2020  r., https://warontherocks.com/2020/04/the-atlantic-alliance-had-preexisting- 
conditions-the-pandemic-will-worsen-them.

24 Así perciben la pandemia los ciudadanos de EE UU y los principales países europeos, „El Pais”, 3 kwietnia 2020 r., 
https://elpais.com/internacional/2020-04-02/asi-perciben-la-pandemia-los-ciudadanos-de-ee-uu-y-los- 
principales-paises-europeos.html.



Polski Instytut Spraw Międzynarodowych26 |

Krytyka globalizacji rozumianej jako zwiększenie handlu międzynarodowego, szcze-
gólnie przez wielkie korporacje25 (podejście ekonomiczne), by maksymalizować zysk, jest ra-
cjonalna i potrzebna. Nawet w szerszym rozumieniu – jako rozwój ściślejszych stosunków 
gospodarczych, kulturowych i politycznych między państwami (podejście polityczne) – glo-
balizacja wymaga korekt. Ale w żadnym rozumieniu nie jest ona tożsama z multilaterali-
zmem26. Oba zjawiska są często mylone.

Międzynarodowa debata publiczna nasyciła się tymi ogólnymi terminami do tego 
stopnia, że nieczęsto sięga się do ich definicji. Multilateralizm, tożsamy z  polityką wielo-
stronną, to – przypomnijmy – metoda koordynowania narodowych polityk w grupie trzech 
lub więcej państw poprzez ustalenia ad hoc lub instytucje. Ma się on do globalizacji tak 
jak metoda do procesu czy kapitalizm do Google. Multilateralizm jest warunkiem koniecz-
nym globalizacji – bez zgody i decyzji państw handel międzynarodowy nie byłby możliwy. 
Jest także warunkiem koniecznym konwencji ONZ w sprawie ludobójstwa czy Parlamentu 
Europejskiego – ale nie vice versa. Obwinianie multilateralizmu za niedociągnięcia globa-
lizacji lub za rozprzestrzenianie się pandemii rodzi polityczne ryzyko, ponieważ osłabia za-
ufanie społeczne do współpracy międzynarodowej – jedynego potencjalnie skutecznego 
narzędzia w zwalczaniu zagrożeń szczególnej kategorii: egzystencjalnych.

ZAGROŻENIA EGZYSTENCJALNE A MULTILATERALIZM
Większość globalnej opinii publicznej obawia się kilku międzynarodowych zagrożeń. 

Według Eurobarometru największym zagrożeniem dla UE jest imigracja (34%), zmiany kli-
matyczne (24%), sytuacja gospodarcza (18%) i  terroryzm (15%)27. W Azji-Pacyfiku i Ameryce 
Łacińskiej trzy pierwsze miejsca na liście zagrożeń, choć w różnej kolejności, zajmują ataki 
cybernetyczne, zmiany klimatyczne i terroryzm28. Wiele sondaży pokazuje, że Afrykańczycy 
najbardziej obawiają się trudności ekonomicznych, ale Afrobarometr z 2019  r. wskazał, że 
większość mieszkańców tego kontynentu obwinia zmiany klimatyczne za pogorszenie ja-
kości życia29. Pierwsze badanie opinii po wybuchu pandemii w USA ujawnia, że Amerykanie 
boją się chorób zakaźnych (79%), terroryzmu (73%), broni nuklearnej (73%), cyberataków (72%), 
Chin (62%) i zmian klimatycznych (60%)30. 

Te główne zagrożenia globalne – zmiany klimatyczne, terroryzm, masowe migracje, 
choroby zakaźne, broń atomowa, załamanie gospodarcze, cyberataki – są odmienne nie 
tylko co do substancji, lecz także jakości. Różnica jakości nie dotyczy ani liczby ofiar, którą 
powodują, ani rodzaju sprawcy (państwo, jednostka, natura), tylko możliwego niebezpie-
czeństwa dla ludzkiej egzystencji. Trzy zagrożenia okazują się posiadać tę cechę: zmiany 
klimatyczne, choroby zakaźne i broń atomowa. Oczywiście można sobie wyobrazić scena-
riusze, w których inne wyzwania rozpoczynają łańcuch przyczynowo-skutkowy prowadzący 

25 Globalization, Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/globalization.
26 N. Woods, Editorial introduction. Globalization: Definitions, debates, „Oxford Development Studies” 1998, 26(1):5.
27 Autumn 2019 Standard Eurobarometer: immigration and climate change remain main concerns at EU level, Euro-

pean Commission, 20 grudnia 2019 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6839.
28 J. Poushter, C. Huang, Climate Change Still Seen as the Top Global Threat, but Cyberattacks a Rising Concern, 

Pew Research Center, 10  lutego 2019  r., www.pewresearch.org/global/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-
the-top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern.

29 PP60: Change ahead: Experience and awareness of climate change in Africa, https://afrobarometer.org/publi-
cations/pp60-change-ahead-experience-and-awareness-climate-change-africa

30 J. Poushter, M. Fagan, Americans See Spread of Disease as Top International Threat, Along With Terrorism, Nuc-
lear Weapons, Cyberattacks, Pew Research Center, 13 kwietnia 2020 r., www.pewresearch.org/global/2020/04/13/
americans-see-spread-of-disease-as-top-international-threat-along-with-terrorism-nuclear-weapons-
cyberattacks.



Konsekwencje pandemii COVID-19 dla stosunków międzynarodowych | 27

do egzystencjalnej zagłady, ale tylko te trzy są teraz obecne i bezpośrednie31. Odróżnia je 
to od zagrożeń hipotetycznie mogących wywołać globalną katastrofę (global catastrophic 
risks). W odróżnieniu od innych są też globalne i egalitarne w tym sensie, że żadna społecz-
ność nie jest uodporniona ani na nie, ani na ich skutki. Posiadają też punkt szczytowy, któ-
rego osiągnięcie oznacza wymknięcie się zagrożenia spod kontroli.

Zestaw tych trzech egzystencjalnych zagrożeń nie jest w  literaturze uznany poza 
Biuletynem Naukowców Atomowych, który – oprócz już wspomnianych – za zagrożenie eg-
zystencjalne uznaje też cyberataki na demokrację32. Sam termin jest jednak w debatach 
politycznych nadużywany na określenie wszelkich – małych i większych – wyzwań: od kry-
zysu narkotykowego po politykę administracji Donalda Trumpa33. Nawet w ubiegłym wie-
ku, gdy zagrożenie atomowe było wszechobecne, wyrażenia tego prawie nie używano. Od 
dwóch dekad termin „zagrożenie egzystencjalne” wiąże się głównie z terroryzmem34, który 
jednak nie zagraża ludzkiej egzystencji ani globalnie, ani nawet na Bliskim Wschodzie, gdzie 
odnotowuje się 95% śmiertelnych ofiar terroryzmu35. Postrzeganie masowych migracji w ka-
tegoriach zagrożenia jest jeszcze bardziej absurdalne, biorąc pod uwagę, w jak niewielkim 
stopniu migranci mogą bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo państw przyjmujących. 
Także nierówności i załamania gospodarcze nie mogą należeć do kategorii zagrożeń eg-
zystencjalnych, choć z pewnością stanowią odrębną kategorię zagrożenia sui generis ze 
względu na złożoność form i długofalowe konsekwencje.

Rozróżnienie między zagrożeniami egzystencjalnymi i  innymi zagrożeniami między-
narodowymi ma znaczenie dla multilateralizmu z powodu funkcjonalnej różnicy roli, jaką 
państwo może odegrać w zwalczaniu obu kategorii. Pandemia pozwala wnioskować, że 
zagrożenia egzystencjalne mogą być zwalczane tylko wysiłkiem wielostronnym, a  z inny-
mi wyzwaniami można sobie radzić też w inny sposób: jednostronna decyzja państwa do-
tycząca polityki wewnętrznej czy skierowana do innych państw, a także krajowa inicjatywa 
społeczna mogą osłabić terroryzm, zakłócić zdolności w cyberprzestrzeni lub wpłynąć na 
lokalne trendy migracyjne. Jednakże zmiany klimatyczne, broń nuklearna36 i choroby za-
kaźne wymagają globalnego multilateralnego wysiłku, by nie ujawnił się ich destrukcyjny 
potencjał.

WZROST ZAUFANIA DO NAUKI I INFORMACJI JAKO PODBUDOWA 
MULTILATERALIZMU

W reakcji na pandemię państwa nierzadko działają prowizorycznie – decyzje o fun-
damentalnym znaczeniu dla wolności obywatelskich podejmowane są bez odpowiedniej 

31 Potencjalnym zagrożeniem egzystencjalnym może być pojawienie się samowolnej i niszczycielskiej sztucznej in-
teligencji, jak i uderzenie w Ziemię wielkiego meteoroidu, ale tego typu zagrożenia nie są obecnie obserwowalne 
ani realnie przewidywane.

32 J. Mecklin, Introduction: The Trump administration’s approach to existential threat, „Bulletin of the Atomic Scien-
tists” 2017, t. 73, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00963402.2017.1388663.

33 J. McWhorter, The Astonishing Rise of Existential Threats, „The Atlantic”, 19 czerwca 2019 r., www.theatlantic.com/
ideas/archive/2019/06/2020-candidates-say-everything-existential-threat/591967/.

34 J. Wolfendale, The Narrative of Terrorism as an Existential Threat, w: „Routledge Handbook of Critical Terrorism 
Studies” 2016, https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315813462.ch11.

35 H. Ritchie, J. Hasell, C. Appel, M. Roser, Terrorism, Our World in Data, listopad 2019, https://ourworldindata.org/
terrorism.

36 W przeciwieństwie do pozostałych dwóch zjawisk to konkretne państwa posiadają broń jądrową lub możliwość 
jej produkowania, więc to one muszą podjąć ewentualną decyzję o rozbrojeniu. Jednak jeśli podejmie ją jedno 
państwo, nie oznacza to identycznego działania innego państwa, zatem w efekcie – nawet jeśli unilateralnie 
i nieskoordynowanie – by zlikwidować to zagrożenie egzystencjalne, kilka państw musiałoby podjąć podobną 
decyzję o pozbyciu się arsenału, co niosłoby silne znamiona multilateralizmu.
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argumentacji i nie mają naukowego uzasadnienia37, ponieważ są one często niedostępne. 
Trudno znaleźć w historii przykłady, gdy państwa europejskie tak pilnie jak obecnie obser-
wowały nawzajem siebie i  swoje decyzje dotyczące tego, kiedy i  jak zamykać, a  potem 
odmrażać gospodarki i społeczeństwa. Wraz z pandemią zapotrzebowanie na informację 
wydaje się radykalnie wzrastać w stosunkach międzynarodowych i globalnej przestrzeni 
publicznej, ponieważ poszukiwana jest wiedza specjalistyczna – epidemiologiczna – czyli 
taka, którą posiada niewiele osób i której nie mogą dostarczyć eksperci dotychczas znani 
z mediów. Być może po raz pierwszy na taką skalę w odbiorze społeczeństw informacja 
została bezpośrednio skorelowana z  dobrostanem. Już nie tylko abstrakcyjnie łączy się 
wpływ informacji (tego, co naukowcy wiedzą o wirusie: jak się przenosi, mutuje, jak silne są 
przeciwciała) na życie jednostkowe – ale ten wpływ jest bezpośrednio obserwowany.

Skrócenie łańcucha percepcji jest szansą dla środowiska naukowego i analitycznego, 
by rozbudzić zaufanie społeczne do ekspertów, np. poprzez przejęcie doświadczeń z nauk 
przyrodniczych. Medycyna rozwinęła się w dużej mierze dzięki naukowej współpracy inter-
dyscyplinarnej oraz innowacyjnej, szybkiej procedurze wydawniczej (komunikaty, badanie 
przypadku), która poprzedza długą procedurę wydania regularnego artykułu naukowego. 
Ze względu na wzrost znaczenia informacji dla życia społecznego, politycznego, gospo-
darczego, a nawet fizycznego planuje się darmowe udostępnianie publikacji naukowych38.

Pandemia unaoczniła też wagę informacji w stosunkach międzynarodowych, przede 
wszystkim w ocenie efektywności działań rządów w reakcji na COVID-19. Bez wiarygodnych 
danych statystycznych z sektora służby zdrowia nie można oszacować skali epidemii ani 
powiedzieć wiele na temat działań władz. Agregat Open Data Inventory 2018/2019, szacujący 
dokładność i wiarygodność oficjalnych danych państwowych, w tym danych dotyczących 
zdrowia, konkluduje, że są one dokładne, wiarygodne i dostępne tylko w Europie, Ameryce 
Północnej i kilku innych państwach39. Co także istotne, państwa wykorzystują pandemię do 
dezinformowania i propagandy. Nie tylko Chiny i Rosja są odpowiedzialne za zniesławienie 
UE i USA, ale też Iran niesłusznie obwinia za wirus Stany Zjednoczone, a niektóre państwa 
Zatoki Perskiej – Iran.

WNIOSKI
Jedną z  niewielu konsekwencji pandemii dla współpracy międzynarodowej, którą 

można dziś wskazać z przynajmniej średnią pewnością, będzie konieczność stawienia czo-
ła wyzwaniom egzystencjalnym. Kategoria ta klaruje się wolno i obejmuje zmiany klima-
tyczne, choroby zakaźne i broń atomową. Zagrożeniom tym może sprostać jedynie współ-
praca wielostronna, choć należy pamiętać, że multilateralizm jako metoda prowadzenia 
polityki jest normatywnie neutralny. Być może w wyniku pandemii jego znaczenie osłabnie, 
ale pojawia się wiele głosów przewidujących odwrotny scenariusz. Na razie ogólne zainte-
resowanie multilateralizmem i jego badaniem rośnie, choć bywa on mylony z globalizacją 
i obarczany winą za jej negatywne skutki. 

Dla przyszłości multilateralizmu kluczowa wydaje się postawa jego głównych spon-
sorów: USA i Europy, choć nie bez znaczenia jest oczywiście postawa Chin, Rosji i  innych 
regionalnych potęg. Powstaje pytanie, czy – jeśli uzna się zagrożenia egzystencjalne za 

37 F. Sayers, Swedish expert: why lockdowns are the wrong policy, UnHerd, 17 kwietnia 2020 r., https://unherd.com/
thepost/coming-up-epidemiologist-prof-johan-giesecke-shares-lessons-from-sweden.

38 R. von Noorden, Nature to join open-access Plan S, publisher says, „Nature”, 14 kwietnia 2020 r., www.nature.com/ 
articles/d41586-020-01066-5?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=bed528b7fb-briefing-dy- 
20200414&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-bed528b7fb-45155282.

39 Open Data Inventory 2018/19, https://odin.opendatawatch.com.
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priorytet – w celu ich wyeliminowania należy współpracować z państwami podważającymi 
wartości wyrażone w prawie międzynarodowym i podstawowe prawa człowieka. Choć wy-
maga to głębszej analizy, odpowiedź na to pytanie może być twierdząca tylko wtedy, gdy 
państwa te rzeczywiście podejmą istotny i potwierdzony wysiłek na rzecz przeciwdziałania 
zagrożeniom egzystencjalnym, co nie ma obecnie miejsca. Ze względu na polityczne i finan-
sowe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w organizacjach wielostronnych to polityka 
tego kraju jest decydująca dla podtrzymania i wzmocnienia ich znaczenia. Administracja 
Donalda Trumpa jest jednak postrzegana jako niezdolna do sprawnego przywództwa 
w sytuacji pandemii – Trump ignorował chorobę, próbował zabezpieczyć pierwszeństwo 
szczepionki dla USA, podjął niejasną decyzję o zamknięciu granic dla państw europejskich 
z  wyłączeniem Wielkiej Brytanii, zignorował inicjatywy współpracy ze strony sojuszników 
z  Europy. Licznymi decyzjami podważał prawo międzynarodowe, największe osiągnięcie 
ostatnich stuleci polityki wielostronnej.

Polityka USA może się w tym względzie zmienić, ale obecnie to państwa europejskie 
wydają się najintensywniej zaangażowane w  fora multilateralne. Europejski regionalny 
system polityczno-ekonomiczny opiera się na multilateralizmie40, a Unię Europejską moż-
na postrzegać jako najbardziej zaawansowany projekt multilateralny. Grupa państw eu-
ropejskich w  2019  r. utworzyła Sojusz na Rzecz Multilateralizmu41, który podczas pandemii 
dodatkowo uaktywnił się w obronie tej metody prowadzenia polityki. Rządy europejskie za-
inicjowały pod auspicjami WHO „Solidarność” – projekt tekstów klinicznych, by znaleźć sku-
teczny lek na COVID-1942. Państwa europejskie przewodzą też inicjatywom multilateralnym 
w pracach nad szczepionką na koronawirusa43. Wydaje się, że najważniejszym sprawdzia-
nem dla multilateralizmu i inicjatywą, która może mieć dla niego dalekosiężne skutki, będzie 
znaczenie i powodzenie międzynarodowej współpracy w celu wyprodukowania szczepion-
ki na COVID-19. 

40 J.G. Ruggie, Multilateralism: the Anatomy of an Institution, „International Organization”, t. 46, nr 3  (lato 1992), 
s.  561–598, https://scholar.harvard.edu/files/john-ruggie/files/multilateralism.pdf.

41 The Alliance for Multilateralism: for a renovated form of international cooperation, Przedstawicielstwo Francji przy 
ONZ, 27  lutego 2020  r., https://onu.delegfrance.org/The-Alliance-for-Multilateralism-for-a-renovated-form-of- 
international.

42 „Solidarity” clinical trial for COVID-19  treatments, Światowa Organizacja Zdrowia, www.who.int/emergen-
cies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical- 
trial-for-covid-19-treatments.

43 EU-led telethon raises €7.4 billion for vaccine financing – without US, „France24”, 4 maja 2020 r., www.france24.
com/en/20200504-european-leaders-push-€7-5-billion-vaccine-financing-drive-to-fight-covid-19.
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ROZDZIAŁ 5.  
SKUTKI PANDEMII  

DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Łukasz Kulesa, Marcin Terlikowski 

Większość państw dotkniętych pandemią wykorzystywała swoje siły zbrojne dla 
doraźnego reagowania na kryzys. Zostały one zaangażowane m.in. do zapewniania 
bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony granic oraz wsparcia innych obszarów funk-
cjonowania państwa, w tym służby zdrowia. Także NATO oraz inne organizacje wykorzy-
stały mechanizmy współpracy wojskowej do udzielania pomocy państwom członkow-
skim i  partnerom, np. przy przewożeniu chorych i  materiałów medycznych44. Niektóre 
państwa używały tego rodzaju transportów i pracy swoich lekarzy wojskowych jako na-
rzędzia dyplomacji publicznej (np. wsparcie dla Włoch i Serbii realizowane przez rosyj-
skie Ministerstwo Obrony). 

Równolegle jednak państwa objęte pandemią sygnalizowały wobec własnych 
społeczeństw i  potencjalnych przeciwników, że ich siły zbrojne zachowały zdolność 
bojową i  gwarantują ciągłość wykonywania dotychczasowych misji niezależnie od 
praktycznych ograniczeń spowodowanych przez COVID-19  (rezygnacja lub ogranicze-
nie skali niektórych ćwiczeń, izolacja zakażonych żołnierzy, problemy z utrzymaniem go-
towości bojowej lotniskowców USA i francuskiego „Charles de Gaulle”). W szczególności 
Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja kontynuowały aktywność wojskową, podejmując lub 
nawet zwiększając intensywność operacji służących demonstracji siły45. Rosja kontynu-
owała ćwiczenia wojskowe oraz loty samolotów w  bezpośrednim sąsiedztwie państw 
NATO, Chiny wysłały lotniskowiec w  pobliże Tajwanu, a  Stany Zjednoczone skierowały 
w maju 2020 r. grupę okrętów na Morze Barentsa oraz przeprowadzały loty bombowców 
strategicznych m.in. nad Morzem Bałtyckim i Czarnym. Chociaż żadne z tych działań nie 
naruszały prawa międzynarodowego, stwarzały jednak niebezpieczeństwo incydentów 
– taka sytuacja miała miejsce np. w  kwietniu 2020  r., gdy jednostki irańskie przepro-
wadziły niebezpieczne manewry w pobliżu okrętów amerykańskich przebywających na 
wodach Zatoki Perskiej. 

23 marca 2020 r. Sekretarz Generalny ONZ wystosował apel o globalne zawieszenie 
broni w trwających konfliktach, jednak odzew ze strony walczących był mniej niż skrom-
ny46. Zagrożenie pandemią spowodowało natomiast czasowe zmniejszenie intensyw-
ności walk w niektórych konfliktach i nowe inicjatywy pokojowe – np. Arabia Saudyjska 
ogłosiła w marcu dwutygodniowe zawieszenie ognia w Jemenie, następnie przedłużone, 
a talibowie zapowiedzieli czasowe powstrzymanie się od działań przeciw siłom afgań-
skim na kontrolowanych przez siebie terytoriach.

44 NATO’s Response to the COVID-19 Pandemic, Factsheet, NATO, maj 2020, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
assets/pdf/2020/5/pdf/200525-factsheet-COVID-19_en.pdf.

45 N. Childs, Great-power competition and COVID-19, Military Balance Blog, International Institute for Strategic 
Studies, 29 maja 2020 r., www.iiss.org/blogs/military-balance/2020/05/great-power-competition-covid-19.

46 A. Guterres, Opening remarks of the Secretary General’s appeal for global ceasefire, 23  marca 2020  r.,  
www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-03-23/secretary-general-appeal-for-global-ceasefire.
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WYZWANIA GLOBALNE I REGIONALNE 
W polityczno-militarnym aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego pande-

mia nie zmieni najważniejszych wyzwań i  przyczyni się raczej do pogłębienia istnieją-
cych konfliktów i  kryzysów niż do radykalnych zmian. Pogorszenie sytuacji politycznej, 
społecznej i  ekonomicznej w  poszczególnych państwach lub regionach dotkniętych 
COVID-19 może wygenerować nowe zagrożenia. 

Niezależnie od intensywności pandemii nie zmienią się w  krótkiej i  średniej 
perspektywie podstawy globalnego systemu bezpieczeństwa. Możliwość wybuchu kon-
fliktu na dużą skalę między najważniejszymi mocarstwami pozostanie niewielka, m.in. ze 
względu na posiadane przez nie siły konwencjonalne i arsenały nuklearne. System sojuszy 
z  centralną pozycją Stanów Zjednoczonych (NATO, traktaty dwustronne w Azji), a  także 
regionalna współpraca w kwestiach bezpieczeństwa (np. Unia Europejska, Organizacja 
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, kontakty rosyjsko-chińskie) nadal będą wywierać 
wpływ na stan bezpieczeństwa globalnego. USA utrzymają pozycję największej potęgi 
wojskowej świata, ale wyzwaniem dla nich pozostanie jednoczesne równoważenie re-
gionalnej przewagi ich głównych adwersarzy.

Należy spodziewać się wzmożenia rywalizacji o prymat globalny między Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami, z istotną rolą Rosji. Rozpoczęła się ona przed wybuchem pan-
demii, ale postawa Chin podczas kryzysu wzmocniła wśród amerykańskich decydentów 
przekonanie, że konieczne jest zaostrzenie polityki USA wobec tego kraju. Militarny wy-
miar tej rywalizacji będzie obejmował rozwój potencjałów wojskowych każdej ze stron 
(kontynuowany nawet w warunkach kryzysu gospodarczego, choć w wolniejszym tempie 
i mniejszym zakresie), pozyskiwanie sojuszników i klientów, walkę o wpływy w Azji, Afryce, 
Europie i na Bliskim Wschodzie oraz „wyścigi zbrojeń” w nowych obszarach konfrontacji 
(cyberprzestrzeń, przestrzeń kosmiczna, broń hipersoniczna, wykorzystanie sztucznej in-
teligencji, Arktyka). Nie można wykluczyć uzgodnienia nowych dwustronnych lub wielo-
stronnych porozumień o kontroli zbrojeń i reżimów międzynarodowych ograniczających 
rywalizację, ale zwiększy się też niebezpieczeństwo przypadkowego wybuchu lub eskala-
cji kryzysu w związku z wielopłaszczyznowym charakterem konfrontacji. 

Żadne państwo nie wyjdzie z  kryzysu bez uszczerbku dla swojego potencjału, 
w tym wojskowego. Na poziomie regionalnym relatywne wzmocnienie pozycji niektórych 
państw i  osłabienie innych wskutek pandemii może jednak doprowadzić do istotnych 
zmian środowiska bezpieczeństwa. Będzie postępować spadek znaczenia w kwestiach 
bezpieczeństwa globalnego przechodzącej kryzys gospodarczy Europy47. Możliwa ewo-
lucja układu sił w  Europie Wschodniej (ew. względne osłabienie Białorusi i  Ukrainy wo-
bec Rosji), na Bliskim Wschodzie (spadek potencjału Iranu) i w Azji (ew. osłabienie państw 
sprzeciwiających się ekspansji Chin w basenie Morza Południowochińskiego) może spro-
wokować do asertywnych działań te państwa, które potraktują kryzys jako okazję do po-
szerzenia swoich wpływów – nawet jeżeli same będą zmagać się ze skutkami pandemii. 

WPŁYW NA TRWAJĄCE KONFLIKTY I POTENCJALNE NOWE KRYZYSY 
Przyczyny trwających konfliktów międzypaństwowych i  wewnętrznych nie zostały 

usunięte, nawet jeżeli nastąpiło czasowe skoncentrowanie się na zwalczaniu pandemii. 
Część przeciwników może wykorzystać ten czas do podjęcia próby rozstrzygnięcia kon-
fliktów na swoją korzyść. Prawdopodobnie doprowadzi to w  dalszej perspektywie do 

47 Zob. N. Popescu, How the coronavirus threatens a geopolitical Europe, European Council on Foreign Relations, 
30 marca 2020 r., www.ecfr.eu/article/commentary_how_the_coronavirus_threatens_a_geopolitical_europe.
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intensyfikacji wojen, m.in. w Syrii, Libii, Jemenie, Afganistanie, oraz działań lokalnych orga-
nizacji terrorystycznych związanych z Al Kaidą i tzw. Państwem Islamskim48. Część państw 
może skorzystać ze skupienia uwagi międzynarodowej na walce z wirusem do prób pacy-
fikacji opozycji oraz do zwiększenia represji wewnętrznych (np. Chiny wobec Hongkongu) 
lub wobec uchodźców, co może spowodować eskalację istniejących lub powstanie no-
wych konfliktów. 

Narastanie kryzysów humanitarnych i gospodarczych w państwach „upadających” 
i  „upadłych” spowoduje zwiększenie ruchów migracyjnych, ponadnarodowej przestęp-
czości i terroryzmu, co będzie coraz większym wyzwaniem dla stabilności i bezpieczeń-
stwa sąsiadów oraz obszarów docelowych, w tym Europy. W czasie pandemii pojawiły się 
postulaty zawieszenia z powodów humanitarnych sankcji ONZ, UE oraz USA nałożonych 
na niektóre państwa, m.in. Iran, Rosję oraz Koreę Północną. Nie należy spodziewać się 
jednak znaczących zmian systemu funkcjonowania i  zakresu sankcji, gdyż powody ich 
nałożenia nie ustały.

Możliwe jest wreszcie koniunkturalne wykorzystanie pandemii do eskalacji na-
pięcia za pomocą środków wojskowych przez niektóre państwa lub podmioty niepań-
stwowe. Celem może być demonstracja sił i  skłonienie drugiej strony lub społeczności 
międzynarodowej do ustępstw albo realizacja agresywnych planów sprzed pandemii. 
W przypadku głębokiego kryzysu politycznego i gospodarczego w niektórych państwach 
(np. Syria, Iran), takie działanie może też służyć konsolidacji ich społeczeństw wokół władz 
i tym samym utrzymaniu reżimu. 

Zmniejszy się prawdopodobnie potencjał reagowania kryzysowego w ramach ist-
niejącego systemu międzynarodowego49. Zaostrzenie rywalizacji między stałymi członka-
mi Rady Bezpieczeństwa jeszcze bardziej zmniejszy możliwość działania Rady i wpłynie 
negatywnie na funkcjonowanie części organizacji regionalnych (np. OBWE). Ze względu 
na zmianę priorytetów części państw kontrybuujących personel i środki finansowe oraz 
z powodu ograniczeń epidemicznych kryzys może dotknąć system operacji pokojowych 
ONZ. Część państw, które były gotowe do interwencji wojskowych lub samodzielnych misji 
stabilizacyjnych motywowanych względami humanitarnymi (np. USA, państwa europej-
skie), nie będzie miała woli politycznej ani środków do kontynuacji tej polityki. 

Spodziewana recesja zmieni ekonomiczne środowisko polityki bezpieczeństwa, 
wymuszając na dotkniętych nią państwach cięcia wydatków rządowych, w tym także 
budżetów obronnych50. Choć trudno oszacować ich możliwy zakres, skutkiem będą opóź-
nienia lub rezygnacja z inwestycji w nowe uzbrojenie i sprzęt wojskowy, wycofywanie nie-
których zdolności obronnych, redukcje stanu osobowego sił i  obniżenie ich gotowości 
oraz ograniczenie udziału w operacjach zagranicznych. Najgłębsze cięcia mogą dotknąć 
państwa demokratyczne, których społeczeństwa będą wywierać presję na rządy, aby 
przesuwać środki z  budżetów obronnych na cywilne elementy narodowych systemów 
bezpieczeństwa i budowania odporności (resilience) lub na wydatki socjalne.

Nie będzie to jednak oznaczać radykalnego odejścia od przeznaczania odpo-
wiednich nakładów na obronność. Z  jednej strony będzie rósł nacisk – zwłaszcza w  UE 
– na uruchamianie przez państwa wspólnych programów inwestycji w uzbrojenie w celu 

48 F.Z. Brown, J. Blanc (red.), Coronavirus in Conflict Zones: A Sobering Landscape, Carnegie Endowment for Inter-
national Peace, 14 kwietnia 2020 r., https://carnegieendowment.org/2020/04/14/coronavirus-in-conflict-zones-so-
bering-landscape-pub-81518.

49 COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch, Special Briefing nr 4, International Crisis Group, 24 marca 2020 r., 
www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch.

50 D. Barrie, N. Childs, F. McGerty, Defence spending and plans: will the pandemic take its toll?, Military Balance Blog, 
1 kwietnia 2020 r., www.iiss.org/blogs/military-balance/2020/04/defence-spending-coronavirus.
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obniżenia kosztów pozyskania nowych zdolności, ale z drugiej strony nasilą się oczeki-
wania, że poprzez nowe zamówienia rządy będą wspierały narodowy przemysł obronny. 
W  rezultacie wiele państw będzie oczekiwało dużej kompensacji (offsetu) przy inwesty-
cjach w importowane technologie, natomiast wspólne programy inwestycyjne będą się 
opóźniały ze względu na trudności w wypracowaniu konsensusu co do podziału pracy 
i budżetu. Trudna sytuacja na rynku obronnym będzie prowadzić do dalszej konsolidacji 
przedsiębiorstw tej branży poprzez fuzje i przejęcia, zarówno wewnątrz państw, jak i na 
poziomie międzynarodowym.

Zwiększy się atrakcyjność inwestycji w  technologie mniej kosztowne, a  zarazem 
na tyle dojrzałe, że niewymagające dużych nakładów na rozwój. Mogą to być zwłaszcza 
platformy bezzałogowe, zdolności do walki w cyberprzestrzeni, aplikacje sztucznej inteli-
gencji w zastosowaniach wojskowych itp. Wzmocni się także trend przejmowania techno-
logii cywilnych, zwłaszcza teleinformatycznych, na potrzeby obronności.

BEZPIECZEŃSTWO OBSZARU EUROATLANTYCKIEGO 
Pandemia COVID-19 może mieć szczególny wpływ na obszar euroatlantycki. Mimo 

oskarżeń o  niedostateczną pomoc na początku kryzysu oraz o  spóźnioną reakcję UE 
i NATO, doświadczenie współpracy w czasie pandemii może spowodować wzmocnienie 
więzi między członkami tych organizacji i dać im impuls do dalszej integracji. Powołując 
się na wnioski z kryzysu, cztery najsilniejsze wojskowo państwa UE przedstawiły w maju 
2020  r. propozycję poszerzenia współpracy i pogłębienia integracji obronnej w  ramach 
Unii51. Sekretarz Generalny NATO zainaugurował w czerwcu 2020 r. proces refleksji nad do-
stosowaniem Sojuszu do nowych wyzwań pod nazwą „NATO 2030”52. Uzgodnienie wspól-
nej agendy w ramach wspólnoty euroatlantyckiej nie jest jednak przesądzone. W NATO 
mogą w  dłuższej perspektywie pogłębić się napięcia pomiędzy sojusznikami dążącymi 
do zachowania potencjału odstraszania i obrony Sojuszu a tymi państwami, które będą 
wzywały do istotnego zwiększenia kompetencji NATO w  zwalczaniu zagrożeń pozawoj-
skowych. Nasilić się mogą również napięcia na tle relacji z Rosją i Chinami oraz wydat-
ków obronnych, zwłaszcza jeśli państwa europejskie będą redukowały budżety obronne 
znacznie głębiej niż USA.

Jeżeli spójność polityczna NATO osłabnie w efekcie rosnących podziałów, może to 
skłaniać część państw europejskich do prób pogłębiania integracji obronnej w oderwa-
niu od Sojuszu i w opozycji do więzi transatlantyckich. Procesy te mogą być realizowane 
poza UE i NATO, w nowych formatach wielostronnych, co będzie wprowadzać dodatkowe 
napięcia w Europie i stosunkach transatlantyckich. Towarzyszyć im może zmieniona po-
lityka wobec Rosji, wykorzystująca nowe europejskie inicjatywy w zakresie kontroli zbro-
jeń i rozbrojenia, oraz w stosunku do Chin, kładąca nacisk na współpracę w odbudowie 
gospodarki Europy dzięki chińskim inwestycjom w infrastrukturę (np. rozwój sieci 5G). Przy 
zachowaniu lub zaostrzeniu obecnej polityki USA w tych kwestiach, napięcia transatlan-
tyckie będą dalej się pogłębiać. Jednocześnie skutki cięć budżetów obronnych będą 
ograniczały zdolność państw obszaru euroatlantyckiego do reakcji na niespodziewane 
kryzysy bezpieczeństwa w ich sąsiedztwie, a także wiarygodność potencjału odstrasza-
nia i obrony NATO.

51 M. Terlikowski, List czwórki w  sprawie przyszłości europejskiej obronności, „Komentarz PISM” nr 35, 2  czerwca 
2020 r., www.pism.pl/publikacje/List_czworki_w_sprawie_przyszlosci_europejskiej_obronnosci.

52 Secretary General launches NATO 2030  to make our strong Alliance even stronger, NATO, 8  czerwca 2020  r.,  
www.nato.int/cps/en/natohq/news_176193.htm.
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Pandemia stanie się asumptem do przemyślenia na poziomie państwowym, regio-
nalnym oraz globalnym relacji między bezpieczeństwem w wymiarze polityczno-militar-
nym a innymi jego aspektami, w szczególności bezpieczeństwem zdrowotnym, społecz-
nym, ekonomicznym i ekologicznym. Szczególnie w państwach demokratycznych należy 
spodziewać się debaty o  zasadności utrzymania dotychczasowej polityki bezpieczeń-
stwa (wydatki obronne, udział w operacjach) i o możliwościach wzmocnienia szeroko po-
jętej odporności oraz potencjału reagowania na zagrożenia niewojskowe, a także o moż-
liwości podjęcia współpracy międzynarodowej dla zwalczania tych zagrożeń. Skutkiem 
tej refleksji może być częściowe przekierowanie uwagi rządów oraz środków finansowych 
z inwestycji w zdolności wojskowe na inne cele związane z pozawojskowymi wymiarami 
bezpieczeństwa. Taki trend może pojawić się także w organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się bezpieczeństwem, a zwłaszcza w sojuszach (np. w NATO).
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ROZDZIAŁ 6.  
SKUTKI PANDEMII DLA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Marek Wąsiński, Damian Wnukowski

W związku z pandemią COVID-19 wiele rządów wprowadziło radykalne ograniczenia 
aktywności społecznej i gospodarczej oraz bariery w podróżowaniu. Restrykcje dotknęły 
ok. połowę ludności świata i odbiły się negatywnie na światowej gospodarce. Najbardziej 
ucierpiał sektor usług, w tym takie branże jak turystyka, transport i gastronomia. Spadła 
również konsumpcja (z wyjątkiem np. zakupów żywności.). Ponadto wstrzymanie produkcji 
spowodowało zaburzenia w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów wartości (global value 
chains – GVC, czyli dyslokacja procesu produkcji w wielu miejscach na świecie, zarówno 
w ramach jednej firmy, jak i wielu poddostawców) i handlu międzynarodowego, utrudnia-
jąc utrzymanie produkcji nawet tam, gdzie jeszcze nie obowiązywały restrykcje. Tym sa-
mym kryzys ma zarówno charakter popytowy, jak i podażowy, co utrudnia jego zażegna-
nie i jednocześnie zwiększa jego skalę. 

SKUTKI KRÓTKOOKRESOWE 
Stan pandemii, obowiązywanie restrykcji i spadek aktywności konsumentów oznacza 

pogorszenie kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw, ich bankructwa i zwolnienia pra-
cowników (tylko w USA od połowy marca do końca maja zarejestrowano ponad 40 mln no-
wych bezrobotnych53). W efekcie wydarzenia te doprowadzą do recesji m.in. w USA i w stre-
fie euro, a  także w  całej światowej gospodarce. Według Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW) w 2020 r. zamiast przewidywanego wcześniej wzrostu o 3,3% globalny 
PKB może spaść o 4,9%54. Wyhamuje również wzrost PKB na rynkach wschodzących, w tym 
w Chinach (wg MFW do 1%, najmniej od lat 70. XX w.). MFW przewiduje odbicie światowego 
wzrostu o 5,4% w 2021 r.

Pandemia wpływa również na rynki finansowe. W I kwartale 2020 r. giełdy na całym 
świecie straciły łącznie ponad 20% wartości, notując najgorsze wyniki od czasu globalnego 
kryzysu finansowego z lat 2007–2009 r. Wraz ze zmniejszeniem liczby zakażeń koronawirusem, 
stopniowym znoszeniem części restrykcji i zwiększaniem aktywności gospodarczej, nastroje 
na giełdach poprawiały się – np. indeks S&P 500 giełdy nowojorskiej wzrósł do połowy maja 
o ponad 30% w stosunku do połowy marca55. Jednak późniejszy wzrost liczby zachorowań, 
m.in. w USA, i osłabienie perspektywy szybkiego odbicia w gospodarce światowej przywró-
ciły niepewność na rynkach finansowych. Wahania są widoczne również na rynku walu-
towym, gdzie zyskuje głównie dolar. Najsilniej ucierpiały rynki wschodzące, z których tylko 
od lutego do początku kwietnia wycofano ok. 100 mld dol. Trend ten odwrócił się w okre-
sie kwiecień–maj, gdy państwa rozwijające się przyciągnęły kapitał o wartości ok. 77 mld 
dol.56 Ewentualny odpływ kapitału w przypadku kolejnej fali zakażeń i pogorszenia sytuacji 
w gospodarce światowej może zagrozić stabilności ich gospodarek, np. możliwości obsługi 

53 P. Domm, Jobs data shows millions went back to work but unemployment rate for May is still expected at 20%, 
CNBC, 28 maja 2020 r., www.cnbc.com.

54 World Economic Outlook Update, June 2020: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, MFW, czerwiec 2020, 
www.imf.org.

55 M. Egan, Is the bear market over? Wall Street isn’t so sure, CNN, 19 maja 2020 r., www.edition.cnn.com.
56 IMF sees reversal in capital flows out of emerging markets, Reuters, 28 maja 2020 r., www.reuters.com.
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długu. Dodatkowym uderzeniem w gospodarki państw rozwijających się, dla których ważne 
źródło przychodów budżetowych stanowi sprzedaż ropy naftowej, było załamanie się jej 
cen na światowych rynkach. Wobec osłabienia aktywności gospodarczej na świecie oraz 
wojny cenowej Arabii Saudyjskiej i Rosji57 cena ropy Brent spadła 21 kwietnia poniżej 20 dol. 
za baryłkę (najmniej od 2002 r.). Ponadto ograniczone możliwości magazynowania i przesy-
łu przy nadpodaży surowca doprowadziły 20 kwietnia do pierwszych w historii cen ujem-
nych ropy West Texas Intermediate (WTI). Jednak do końca maja cena ropy na światowych 
rynkach wyraźnie wzrosła, na co miało wpływ m.in. zwiększenie aktywności gospodarczej 
w wielu państwach znoszących restrykcje oraz zmniejszenie dostaw surowca uzgodnione 
przez OPEC i Rosję. W efekcie w maju baryłka ropy WTI kosztowała ponad 35 dol. (ponad 80% 
więcej niż na początku miesiąca), a ropy Brent – 38 dol. (wzrost w ciągu miesiąca o 96%) – 
były to najwyższe miesięczne wzrosty w historii. Mimo to ropa 1 czerwca była o 33% niższa niż 
na początku 2020 r.58 Utrzymywanie się cen na tak niskim poziomie zmniejszy opłacalność 
inwestycji wydobywczych, w tym m.in. w złoża łupkowe w USA (wydobycie z nich jest droższe 
niż ze złóż konwencjonalnych). Niskie ceny ropy naftowej wraz ze słabym popytem świato-
wym będą wpływały na niską inflację. Możliwe jest nawet wystąpienie deflacji, a ponieważ 
hamuje ona zakupy (oczekuje się spadku cen w przyszłości), utrudni to odbicie w gospodar-
ce globalnej, co z kolei obniży przychody przedsiębiorstw i doprowadzi do redukcji kosztów, 
w tym zatrudnienia. 

DZIAŁANIA ZARADCZE 
Ciężar przeciwdziałania skutkom pandemii spoczywa głównie na państwach, któ-

rych rządy wprowadzają pakiety stymulacyjne (np. USA59 o wartości prawie 3 bln dol. czy 
Niemcy60 – 1,1 bln euro) oraz bankach centralnych (np. amerykański Fed zapowiedział nie-
ograniczony program skupu obligacji, a Europejski Bank Centralny plan zakupu aktywów 
o wartości 750  mld euro, z  możliwością jego rozszerzenia). UE wspomaga wysiłki państw 
członkowskich61 – Rada Europejska zatwierdziła wsparcie o  wartości 540  mld euro dla 
państw najmocniej dotkniętych pandemią, a KE przedstawiła propozycję emisji wspólnych 
obligacji w wysokości 750 mld euro62. MFW i Bank Światowy oferują państwom rozwijającym 
się łatwiejszy dostęp do finansowania (już zapowiedziały wsparcie – odpowiednio 100 mld 
dol. i 160 mld dol.), a państwa G20 zawiesiły należne im spłaty długów od najbiedniejszych 
krajów.

Współpraca w ramach G20 na rzecz przezwyciężenia skutków pandemii była jednak 
ograniczona w pierwszej fazie kryzysu. 26 marca przywódcy państw G20 ogłosili, że prze-
znaczą 5 bln dol. na zwalczanie skutków gospodarczych pandemii (wliczając jednak środki 
krajowe), a 31 marca ministrowie finansów i szefowie banków centralnych zapowiedzieli je-
dynie przygotowanie wspólnego planu działań. Kooperację, która umożliwiłaby np. efek-
tywny przepływ środków do walki z  pandemią do najbardziej potrzebujących regionów, 

57 B. Bieliszczuk, Załamanie cen ropy naftowej – konsekwencje gospodarcze i polityczne, „Biuletyn PISM” nr 71 (2003), 
8 kwietnia 2020 r., www.pism.pl. 

58 R. Hirsch, Pięć najciekawszych tematów gospodarczych teraz, BusinessInsider, 1 czerwca 2020 r., www.businessin-
sider.com.pl; EIA forecasts U.S. crude oil production to fall in 2020 and 2021, EIA, 14 maja 2020 r., www.eia.gov.

59 M. Wąsiński, M. Piotrowski, Stany Zjednoczone w walce z epidemią COVID-19, „Biuletyn PISM” nr 55 (1987), 26 marca 
2020 r., www.pism.pl.

60 S. Płóciennik, Koniec „czarnego zera” – druga fala działań antykryzysowych w  Niemczech, „Biuletyn PISM” 
nr 57 (1989), 27 marca 2020 r., www.pism.pl.

61 J. Szymańska, M. Szczepanik, Reakcja Unii Europejskiej na epidemię koronawirusa, „Biuletyn PISM” nr 48  (1980), 
17 marca 2020 r., www.pism.pl.

62 M. Szczepanik, Budżet po pandemii – nowe wieloletnie ramy finansowe UE 2021–2027, „Biuletyn PISM” nr 113 (2045), 
29 maja 2020 r., www.pism.pl.

http://www.businessinsider.com.pl/
http://www.businessinsider.com.pl/
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utrudniają m.in. wzajemne oskarżenia USA i Chin o odpowiedzialność za kryzys oraz nie-
skoordynowane dążenia każdego z państw grupy do zapewnienia sobie zapasów. Rządy 
wprowadzają m.in. restrykcje w handlu produktami medycznymi – np. USA czy Chiny ogra-
niczyły możliwość eksportu sprzętu medycznego. Grozi to lokalnymi niedoborami i  może 
utrudnić opanowanie pandemii w skali globalnej. Ograniczeniu może również ulec handel 
innymi produktami, np. środkami higieny osobistej czy żywnością (np. Rosja, największy na 
świecie dostawca pszenicy, od kwietnia ograniczyła jej eksport). 

SKUTKI DŁUGOOKRESOWE 
Pandemia trwale zmieni obraz gospodarki światowej, skutkując częściowym odwro-

tem od globalizacji. Funkcjonowanie dotychczasowego modelu organizacji globalnych 
łańcuchów wartości i koncentrowanie produkcji w Azji, gł. w Chinach, pozwalało na minima-
lizację kosztów. Jednak wojna celna USA z Chinami, a następnie trwający kryzys gospodar-
czy ujawniły zagrożenia dla ich działania. Po pierwsze dojdzie do większej dywersyfikacji 
geograficznej inwestycji w zakłady wytwórcze (co działo się już wcześniej, m.in. z uwagi na 
rosnące koszty pracy w ChRL). Po drugie wzmocni się proces przenoszenia produkcji bliżej 
rynków zbytu, by zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej – w szerszym 
ujęciu może to dotknąć całą Azję. Japonia i  Indie już wprowadzają mechanizmy wspie-
rające przenoszenie produkcji poza Chiny (rozważają to też USA), aby zmniejszyć zależ-
ność od dostaw z tego państwa. UE zapowiedziała zaś stworzenie Mechanizmu Inwestycji 
Strategicznych, który ma zachęcać rodzime firmy do lokowania w Europie produkcji w stra-
tegicznych sektorach, np. medycznym. Duża część inwestycji pozostanie jednak w Chinach 
z uwagi na koszty przeniesienia zakładów i na znaczenie rynku chińskiego63. Po trzecie firmy 
zapewne powrócą do gromadzenia zapasów, by móc produkować mimo przerw w dosta-
wach, podczas gdy wcześniejsze unikanie magazynowania pozwalało na oszczędności. 
Po czwarte tym zjawiskom będzie towarzyszyć większa automatyzacja produkcji, która 
niweluje różnice w kosztach pracy pomiędzy państwami oraz pozwala ograniczyć ryzyko 
związane z globalnymi łańcuchami wartości. Ponadto można spodziewać się zwiększenia 
skali protekcjonizmu w celu ochrony gospodarek narodowych i  spadku obrotów w han-
dlu międzynarodowym oraz jego udziału w  globalnym PKB. Wedle prognoz Światowej 
Organizacji Handlu tylko w 2020 r. globalna wymiana handlowa spadnie od 13 do 32%. Na 
niektórych rynkach zajdą zmiany strukturalne, co wpłynie na rozwój firm, np. w sferze usług 
cyfrowych, których znaczenie wzrośnie wobec częstego ich wykorzystywania do pracy 
i zakupów w okresie restrykcji społecznych. Przyśpieszenie procesu digitalizacji może wpły-
nąć na długofalowe zmiany organizacyjne w  przedsiębiorstwach, w tym częstszą pracę 
zdalną części zatrudnionych i związane z tym ograniczanie kosztów wynajmu powierzchni 
biurowych.

Pandemia zwiększy wydatki państw na całym świecie na ochronę zdrowia, co odbi-
je się na innych pozycjach budżetowych. Finansowanie zwalczania pandemii i pakietów 
stymulacyjnych, wraz z ograniczeniem przychodów firm spowodowanym recesją, dopro-
wadzą do zwiększenia zadłużenia – tak publicznego, jak i prywatnego. Nadzwyczajne dzia-
łania banków centralnych, w tym obniżki stóp procentowych, zmniejszą koszty obsługi dłu-
gów, np. pożyczek komercyjnych, ale ograniczą wachlarz możliwych działań tych instytucji 
i zwiększą ryzyko krachu finansowego, np. poprzez narastanie baniek spekulacyjnych. Z po-
wodu programów skupowania obligacji skarbowych wzrośnie rola banków centralnych 
w finansowaniu polityki fiskalnej. Jednak łatwość obsługi długów będzie dotyczyć tylko 

63 M. Przychodniak, D. Wnukowski, Wpływ pandemii COVID-19  na gospodarkę Chin, „Biuletyn PISM” nr 106  (2038), 
15 maja 2020 r., www.pism.pl.
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dużych państw, a nie rozwijających się64, do których w okresie kryzysu spada zaufanie inwe-
storów, sprawiając, że wycofują z nich kapitał. Istnieje również ryzyko, że działania stymula-
cyjne nie będą wystarczające, a odbicie w gospodarce okaże się wolniejsze od oczekiwa-
nego, co zwiększy społeczne koszty załamania. W związku z tym wzrośnie interwencjonizm 
państwowy i być może konieczne będzie próbowanie nowych mechanizmów społeczno-
-gospodarczych, takich jak np. dochód gwarantowany czy opodatkowanie pracy robotów. 
Już teraz część pakietów stymulacyjnych zawiera elementy dochodu gwarantowanego, 
czyli bezpośrednich wypłat dla obywateli. Takie wsparcie jest dotychczas jednorazowe lub 
czasowe, ale nie należy wykluczać upowszechnienia takich rozwiązań w przypadku długo-
trwałego utrzymywania się wysokiego bezrobocia i  niskiej konsumpcji. Aby sfinansować 
rosnące potrzeby wydatkowe rządy będą poszukiwać nowych źródeł dochodu, np. poprzez 
wprowadzenie podatku cyfrowego, od transakcji finansowych czy od majątków i nierucho-
mości (co mogłoby sprzyjać ograniczaniu narastania nierówności społecznych). 

Recesja w UE i USA otwiera też szanse przed ChRL, by szybciej zniwelować różnice 
potencjałów gospodarczych. Chociaż obecny kryzys, w przeciwieństwie do tego z lat 2007–
2009, mocno spowolni chińską gospodarkę, to stosunkowo szybkie znoszenie ograniczeń 
i  uruchomienie zakładów produkcyjnych może te szkody ograniczyć. Jednocześnie ChRL 
spróbuje obrócić załamanie światowego handlu na swoją korzyść. Z jednej strony będzie 
promować się jako dostawca dóbr, których produkcja w innych państwach została zaha-
mowana. Na ChRL będzie jednak ciążył słaby popyt światowy, w tym na produkowane przez 
nią dobra przemysłowe. Z drugiej strony Chiny podejmą wysiłki uniezależnienia własnej go-
spodarki od eksportu poprzez zwiększanie konsumpcji wewnętrznej. Będzie to jednak trud-
ne do osiągnięcia w krótkim okresie m.in ze względu na możliwe ograniczenia pobudzania 
konsumpcji w ChRL65 po opanowaniu pandemii czy z powodu wysokiego zadłużenia całego 
sektora niefinansowego, sięgającego ok. 250% PKB66. Wzrośnie też aktywność Chin w wyku-
pywaniu osłabionych przez kryzys przedsiębiorstw, w tym z państw UE67. 

Chociaż zmniejszanie się różnic potencjałów gospodarczych zwiększy skłonność 
Stanów Zjednoczonych do eskalacji sporu handlowego i technologicznego z ChRL, recesja 
w USA utrudni w krótkiej perspektywie takie działania ze względu na zbyt wysokie kosz-
ty gospodarcze. Wpłynie to również na deeskalację sporu handlowego UE–USA, szczegól-
nie przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. W dłuższej 
perspektywie ich wynik zdeterminuje preferencje co do podejmowanych środków zarad-
czych. Kandydat Demokratów Joe Biden będzie dążył do współpracy szczególnie z UE, lecz 
także z  Chinami, np. w  związku z  przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Z  kolei reelekcja 
Trumpa oznacza większą przychylność wobec podejmowania środków protekcjonistycz-
nych. Dalsza eskalacja sporów handlowych będzie jednak kosztowna, a tym samym mało 
prawdopodobna. Przybierze postać gróźb ze strony USA oraz ograniczonych działań, np. 
nakładania sankcji na poszczególnych chińskich urzędników czy firmy. Dotychczasowe cła 
zmniejszyły import z Chin, ale podniosły ceny produktów i dokonały dywersyfikacji impor-
tu (np. z Tajwanu czy Meksyku), oraz nie przyczyniły się do zwiększenia produkcji w kraju, 
co było jednym z głównych celów administracji Trumpa. Tym samym ich wpływ na liczbę 
miejsc pracy w USA (uwzględniając też koszty ceł odwetowych) był negatywny. Dlatego też 

64 P. Kugiel, Zagrożenie pandemią COVID-19 w państwach rozwijających się, „Biuletyn PISM” nr 70 (2002), 7 kwietnia 
2020 r., www.pism.pl.

65 M. Przychodniak, D. Wnukowski, Wpływ pandemii COVID-19  na gospodarkę Chin, „Biuletyn PISM” nr 106  (2038), 
15 maja 2020 r., www.pism.pl.

66 W I kwartale 2020 r. łączny dług ChRL wyniósł ponad 300% PKB. Zob.: A. Lee, China debt: how big is it, who owns it 
and what is next?, „South China Morning Post”, 19 maja 2020 r., www.scmp.com.

67 KE zgodziła się na rozszerzenie uprawień dla państw członkowskich do udzielania pomocy publicznej lokalnym 
przedsiębiorstwom, aby przeciwdziałać ich przejęciu przez zagraniczne podmioty.  
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w przypadku reelekcji Trump skupi się na cłach wymierzonych w poszczególne produkty 
i  branże (cła antydumpingowe i  antysubsydyjne), utrzymaniu obecnych ceł, a  w  mniej-
szym stopniu na ich podwyższaniu lub nakładaniu nowych. Tendencje protekcjonistycz-
ne w pierwszym okresie odbudowy gospodarki wzrosną, dlatego można się spodziewać 
niestandardowych działań pogarszających wzajemne relacje handlowe, takich jak m.in. 
wprowadzony na 60 dni zakaz imigracji do USA.

WNIOSKI DLA POLSKI 
W krótkim okresie polska gospodarka spowolni nie tylko w wyniku spadku krajowej 

konsumpcji i produkcji, lecz także z powodu zaburzeń w funkcjonowaniu GVC oraz zmniej-
szonego popytu globalnego. Również silniejsze wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w po-
szczególnych państwach, w tym unijnych, czy ewentualne restrykcje w handlu (np. doty-
czące obrotu produktami strategicznymi, jak leki czy sprzęt medyczny) będą barierami dla 
rozwoju polskich firm. To oznacza, że w przeciwieństwie do kryzysu finansowego sprzed po-
nad dekady dojdzie w Polsce do recesji. Aby ograniczyć negatywne skutki pandemii, Polska 
przygotowała własny pakiet ratujący gospodarkę (tzw. tarcza antykryzysowa) o wartości 
212  mld zł (ok. 47  mld euro). Ponadto 28  maja Narodowy Bank Polski obniżył referencyjną 
stopę procentową do najniższego w historii poziomu 0,1%, aby zmniejszyć koszty kredytów, 
a także po raz pierwszy dokonał luzowania ilościowego, czyli skupu aktywów, w szczegól-
ności obligacji skarbowych (operacja prowadzona jest od marca br.). Polska gospodarka 
będzie również mogła skorzystać z funduszy UE na wspieranie przedsiębiorstw i pracow-
ników. Bardzo istotna będzie dla Polski odpowiedź całej Unii Europejskiej na skutki pande-
mii, ponieważ kraje Wspólnoty są odbiorcami ok. 80% polskiego eksportu. Ważna będzie 
także skuteczność programów stymulacyjnych w poszczególnych państwach, szczególnie 
w Niemczech, będących najważniejszym partnerem handlowym Polski. 

W dłuższej perspektywie dla Polski, silnie związanej gospodarczo z  UE, częściowy 
odwrót od globalizacji nie musi być niekorzystny. Reorganizacja globalnych łańcuchów 
wartości spowoduje, że firmy, które sprzedają towary w UE, sprowadzą do Europy, w tym 
do Polski, jeszcze więcej swoich inwestycji68. W wyniku przyśpieszania zmian w zakresie za-
stosowania digitalizacji czy automatyzacji również polski biznes (przy wsparciu projektów 
rządowych) musi zwiększyć nacisk na te kwestie. Automatyzacja stanowi największe długo-
okresowe wyzwanie dla polskiego modelu eksportu wykorzystującego niższe koszta pracy 
w porównaniu np. z Europą Zachodnią. 

68  Ł. Ambroziak, J. Chojna, J. Gniadek, H. Kępka, J. Strzelecki, Szlaki handlowe po pandemii COVID-19, Polski Instytut 
Ekonomiczny, maj 2020, www.pie.net.pl.
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ROZDZIAŁ 7. 
KONSEKWENCJE PANDEMII  

DLA PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATYCZNYM

Marek Wąsiński

KRÓTKOTRWAŁY SPADEK EMISJI 
W wyniku rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, nakładanych na kolejne społeczeń-

stwa restrykcji oraz załamania się popytu, aktywność gospodarcza (w tym transport) nie-
mal na całym świecie drastycznie zahamowała – w skali roku PKB ma spaść o 4,9%69. Z tych 
powodów już teraz obserwowany jest spadek emisji gazów cieplarnianych (GHG). Pierwsze 
szacunki (np. Carbon Brief70) pozwalają sądzić, że chińskie emisje w lutym 2020 r. zmniejszyły 
się w porównaniu z 2019 r. o 25%, a uwzględniając także marzec – o 18%. Wystąpienie spad-
ku emisji w  Chinach odróżnia obecną sytuację od kryzysu finansowego sprzed dekady, 
gdy gospodarki rozwijające się, takie jak Indie czy Chiny, uniknęły recesji. W 2009 r. global-
ne emisje zmniejszyły się o 1,3%, a w 2020 r. spadek wyniesie ok. 5,5% według Carbon Brief, 
zaś według innych szacunków71 – od -4 do -7, zależnie od długości utrzymywania restrykcji. 
Spadek ten nie będzie jednak trwały, emisje ponownie wzrosną wraz ze wznowieniem dzia-
łalności gospodarczej. Obecny kryzys nie oznacza więc realizacji jednego z celów polityki 
klimatycznej, czyli zerwania związku między wzrostem gospodarczym a wzrostem emisji 
(tzw. decoupling).

EMISYJNOŚĆ PAKIETÓW STYMULACYJNYCH 
Krótkoterminowe zmniejszenie emisji GHG nie ma większego znaczenia w kontekście 

przeciwdziałania zmianom klimatu. Ograniczenia wzrostu średniej temperatury do 2, a na-
wet 1,5ºC (na koniec wieku poniżej wartości z epoki przedindustrialnej) nie będzie możliwe, 
jeśli nie dojdzie do trwałego odwrócenia trendu rosnących emisji (do 2030 r. każdego roku 
emisje powinny maleć o 7,6%, by osiągnąć cel 1,5ºC)72. Do oceny konsekwencji pandemii dla 
ochrony klimatu kluczowe będzie to, w jaki sposób państwa odbudują swoje gospodarki. 
Należy się spodziewać, że kwestie klimatyczne nie będą priorytetowe wobec konieczności 
zapewnienia wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Przykładem są Chiny, gdzie tylko w mar-
cu wydano zgody na budowę nowych elektrowni węglowych o  łącznej mocy 8 GW73. Dla 
porównania w całym ubiegłym roku wydano pozwolenia na takie elektrownie o mocy pra-
wie 6 GW. Wbrew poprzednim zobowiązaniom rząd Korei Płd. przekazał wsparcie finansowe 
w kwocie 2 mld dol. firmie Doosan, producentowi urządzeń do elektrowni węglowych74. 

69 World Economic Outlook Update, June 2020, A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, MFW, czerwiec 2020, 
www.imf.org.  

70 S. Evans, Analysis: Coronavirus set to cause largest ever annual fall in CO2 emissions, Carbon Brief, 19 kwietnia 
2020 r., carbonbrief.org.

71 C. Le Quéré, R.B. Jackson, M.W. Jones, et al., Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COV-
ID-19 forced confinement, Nature Climate Change, 19 maja 2020 r., https://doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x.

72 Emissions Gap Report 2019, United Nations Environment Programme, Nairobi, listopad 2019 r., unep.org.
73 S. Evans, Analysis: Coronavirus temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter, Carbon Brief, 19 lutego 

2020 r., carbonbrief.org.
74 Ch. Farand, South Korean government backs $2 billion bailout to coal company, despite green finance pledge, 

Climate Change News, 6 maja 2020 r., climatechangenews.com.
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Jednocześnie straty ponieśli również inwestujący w odnawialne źródła energii (OZE) 
w  związku z  załamaniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Instytucje publiczne 
i przedsiębiorstwa inwestowały w warunkach rosnącego popytu na energię i z założeniem 
mniejszej konkurencyjności paliw kopalnych. W obliczu redukcji przychodów i uszczuplenia 
kapitału poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację lub zakup no-
wych urządzeń – także w gospodarstwach domowych – może zejść na drugi plan. 

Komisja Europejska zapewnia, że strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r. (Europejski Zielony Ład – EZŁ) nie jest zagrożona, a do września br. przedstawi plan 
zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. z 40% do 50–55% (względem 1990 r.)75. Ministrowie 
środowiska 17 państw członkowskich wsparli tę deklarację76 oraz zachęcili do wykorzystania 
Zielonego Ładu jako głównej platformy stymulowania gospodarki po kryzysie. Cel 50–55% 
poparła również kanclerz Niemiec Angela Merkel, choć jednocześnie domagała się ne-
gocjacji podziału obciążeń redukcji emisji w sektorach poza systemem handlu emisjami77. 
W propozycji wieloletniego budżetu UE 2021–2027 nowe środki pozyskane z emisji długów 
mają wesprzeć odbudowę gospodarek państw członkowskich zgodnie z priorytetem EZŁ78. 
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został nawet powiększony o 30 mld euro w stosunku 
do poprzedniej propozycji. Pomimo tych starań wydaje się jednak, że w obliczu skali kry-
zysu spowolnienie przemian będzie nieuniknione. Należy się spodziewać, że nacisk trans-
formacyjny zostanie położony na sektor energetyczny, szczególnie elektroenergetyczny, 
w  którym najłatwiej o  redukcję emisji poprzez odejście od paliw kopalnych. Drastyczny 
spadek popytu na energię elektryczną wpływał też na promocję bardziej elastycznych źró-
deł, m.in. gazu ziemnego. W innych sektorach gospodarki będzie to jednak bardziej skom-
plikowane. W rolnictwie i transporcie redukcja emisji będzie związana ze wzrostem kosztów 
dla społeczeństwa, któremu trudniej będzie zaakceptować kolejne wyrzeczenia. Załamanie 
cen ropy naftowej nie daje impulsu transformacyjnego dla konsumentów, którzy byli skłonni 
płacić więcej np. za samochody elektryczne. Ponowny wzrost cen ropy przywróci tę zachę-
tę, jednak wpłynie też na opłacalność złóż niekonwencjonalnych bądź trudno dostępnych, 
które niosą ze sobą wyższe ryzyko dla środowiska i klimatu.

Kryzys pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki cyfrowej, co ma potencjał ograni-
czenia części podróży służbowych. Jednocześnie ogromna pomoc publiczna jest kierowa-
na do linii lotniczych – KLM-AirFrance oraz Lufthansa otrzymały łącznie wsparcie w wyso-
kości ponad 20 mld euro79. W związku z emisyjnością tej formy transportu, udzielana pomoc 
wzbudza kontrowersje jako niezgodna z  celami EZŁ. Z  kolei przemysł, zwłaszcza energo-
chłonny, wymaga dużych nakładów finansowych w celu osiągnięcia mniej emisyjnej pro-
dukcji. By go chronić, UE zamierzała wprowadzić graniczny podatek węglowy i tym samym 
wyrównać dodatkowy koszt środowiskowy płacony przez europejskie przedsiębiorstwa80. 
Projekt takiego podatku ma być przez KE przedstawiony w 2021 r. W nowej propozycji wielo-
letniego budżetu środki w ten sposób pozyskane miałyby stanowić jedno z kluczowych źró-
deł spłaty długu zaciągniętego przez KE. Realizacja tych planów może się jednak opóźnić, 

75 K. Abnett, EU sees ‘Green Deal’ delays but keeps climate target plan: draft document, Reuters, 16 kwietnia 2020 r., 
www.reuters.com.

76 Później dołączyły do tego grona Rumunia i Czechy; A. Doyle, Four more EU nations back a green post -coronavirus 
recovery, Climate Change News, 20 kwietnia 2020 r., www.climatechangenews.com.

77 L. Wojtal, Kraje UE myślą jak zazielenić zawirusowaną gospodarkę, Wysokie Napięcie, 5  maja 2020  r.,  
www.wysokienapiecie.pl.

78 M. Szczepanik, Budżet po pandemii – nowe wieloletnie ramy finansowe UE 2021–2027, „Biuletyn PISM” nr 113, 29 maja 
2020 r.

79 Coronavirus: Lufthansa agrees €9bn rescue deal with Germany, BBC, 25 maja 2020 r., bbb.com.
80 M. Wąsiński, Graniczny podatek węglowy – warunkowa pomoc dla przemysłu, „Biuletyn PISM” nr 135  (1883), 

30 września 2019 r., www.pism.pl.
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ponieważ podatek narazi UE na eskalację konfliktu handlowego z USA, co utrudniłoby od-
bicie gospodarcze po recesji. 

WPŁYW NA MIĘDZYNARODOWE NEGOCJACJE 
Pandemia zmusiła do opóźnienia międzynarodowych negocjacji na forum Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu (UNFCCC). Dwutygodniowa sesja ne-
gocjacyjna, planowana na czerwiec, została wstępnie przeniesiona na październik. Z kolei 
szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow81 odbędzie się w dniach 1–12 listopada 2021 r. Proces 
negocjacyjny UNFCCC i tak toczy się bardzo powoli ze względu na niezbędny konsensus 
każdej decyzji. W pięć lat po szczycie COP21 wciąż nie udało się ustalić wszystkich szczegó-
łów dotyczących sposobu funkcjonowania przepisów porozumienia paryskiego (np. jedno-
litych okresów krajowych zobowiązań klimatycznych)82. Przełożenie szczytu oznacza opóź-
nienie całego procesu. To istotne utrudnienie, ponieważ planowany szczyt miał na celu nie 
tylko prowadzenie negocjacji, ale przede wszystkim podniesienie skali podejmowanych 
działań w najbliższej perspektywie – do 2030 r. Do końca tego roku strony UNFCCC mogą 
też przedstawiać długoterminowe strategie klimatyczne. Wydaje się jednak, że państwa 
stojące w obliczu wyzwań spowodowanych konsekwencjami COVID-19 i pozbawione praw-
nego zobowiązania do tego kroku, opóźnią ich publikacje, zmniejszą zakres lub całkiem 
z nich zrezygnują.

W przebiegu nadchodzących negocjacji należy się spodziewać mniejszej gotowo-
ści stron do zwiększania zakresu planów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Kryzys 
uszczupli możliwości finansowe państw rozwijających się, jak również międzynarodowe źró-
dła pomocy dla nich, co utrudni starania o redukcję emisji. Nawet jeśli UE uda się zachować 
kurs niskoemisyjnej transformacji, nie będzie miała wystarczającego wpływu na pozostałe 
państwa. Dotyczy to zwłaszcza rozmów prowadzonych z największym emitentem, Chinami, 
które będą z kolei bacznie obserwować działania podejmowane przez USA. Wybory pre-
zydenckie w Stanach Zjednoczonych 3 listopada br. istotnie wpłyną na globalną politykę 
klimatyczną. Ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa będzie oznaczać dalsze rozluźnianie 
przepisów ochrony środowiska i klimatu, z kolei wygrana Joego Bidena pociągnie za sobą 
odwrotne działanie, w tym ponowne przystąpienie do porozumienia paryskiego (wyjście 
USA wedle obecnych decyzji nastąpi 4  listopada br.). Kandydat Demokratów w trwającej 
kampanii podkreślał konieczność współpracy z Chinami w sprawie ochrony klimatu83.

WNIOSKI 
Wskutek pandemii emisje GHG w  2020  r. spadną względem poprzedniego roku 

o ok. 5,5%. Być może izolacja wpłynie też na rozpowszechnienie gospodarki cyfrowej. Wraz 
z utrzymaniem restrykcji w podróżach może to pomóc w zmniejszeniu emisji pochodzącej 
z transportu. Jednocześnie pandemia wskazuje na nowe wyzwania w polityce klimatycz-
nej. By ograniczyć globalne ocieplenie poniżej 1,5ºC, konieczne jest redukowanie wytwarza-
nych gazów cieplarnianych o 6–7,5% każdego roku przez najbliższą dekadę84. Fakt, że przy 
bezprecedensowym zmniejszeniu aktywności gospodarczej i społecznej nie udało się tego 

81 New dates agreed for COP26  United Nations Climate Change Conference, Press Release, UK government, 
28 maja 2020 r., www.gov.uk.

82 M. Wąsiński, Szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie – zła prognoza dla klimatu, „Biuletyn PISM” nr 174 (1922), 9 grud-
nia 2019 r., www.pism.pl.

83 M.in. na stronie internetowej kandydata: https://joebiden.com/climate.
84 J. Temple, We halted the global economy, and emissions still may only fall 4% this year, MIT Technology Review, 

10 kwietnia 2020 r., www.technologyreview.com.
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osiągnąć, świadczy o ogromnej skali potrzebnych działań przy jednoczesnym ratowaniu 
gospodarki.

W dłuższej perspektywie COVID-19 utrudni starania o ograniczenie globalnego ocie-
plenia. Państwa skupią się na wyprowadzaniu gospodarek z  recesji, a  ochrona klimatu 
zejdzie na drugi plan. Będzie brana pod uwagę tam, gdzie nie będzie nakładać dodatko-
wych obciążeń dla gospodarki i społeczeństwa. Taka strategia jest jednak krótkowzrocz-
na. Niepowstrzymanie wzrostu średnich temperatur do 1,5ºC doprowadzi do negatywnych 
skutków, które w  sposób bezpośredni lub pośredni dotkną wszystkich, stanowiąc także 
egzystencjalne zagrożenie dla wielu ekosystemów. Eksperci z  międzyrządowego panelu 
ds. zmian klimatu (IPCC) w raporcie z 2018 r. wskazali, że spowoduje to wzrost częstotliwości 
upałów, susz i ogromnych ulew, jak również ekstremalnych warunków pogodowych85. Na 
koniec wieku poziom mórz może podwyższyć się o 0,26–0,77 m. Jeśli wzrost średnich tem-
peratur udałoby się ograniczyć nie do 1,5ºC, ale do 2ºC, poziom mórz wzrósłby dodatkowo 
o 0,1 m. Różnica ta zwiększa zagrożenia dla ok. 10 mln mieszkańców. Przytoczone wyniki ba-
dań wskazują na konsekwencje globalnego ocieplenia, które będą miały miejsce, nawet 
jeśli społeczeństwa podejmą radykalne i  skuteczne kroki na rzecz zmniejszenia stężenia 
CO2 w atmosferze.

Ekstremalne warunki pogodowe, katastrofy naturalne, upały, susze i powodzie zwięk-
szą koszty funkcjonowania społeczeństw. Jednocześnie będą wywierać presję migracyj-
ną w kierunku rejonów mniej dotkniętych zmianami klimatu na półkuli północnej. Dlatego 
odbudowa gospodarki powinna uwzględniać przeciwdziałanie zmianom klimatu i pomoc 
szczególnie dla państw rozwijających się, które najsilniej zostaną dotknięte obecnym kry-
zysem gospodarczym i skutkami globalnego ocieplenia. Potrzebne jest uwzględnianie re-
dukcji emisji w planach odbudowy gospodarek oraz skupienie na adaptacji do zmian kli-
matu, które można ograniczyć, ale nie uda się ich powstrzymać. Rozwój OZE i technologii 
magazynowania energii powinien być elementem pakietów stymulacyjnych i  uwzględ-
niać wartość dodaną wytworzoną lokalnie. Jednocześnie może to generować powstawa-
nie technologii i produktów, które pozwolą na „zielony” sukces gospodarczy. Podnoszenie 
efektywności energetycznej, np. termomodernizacja budynków, stanowi nie tylko możli-
wość pobudzenia części gospodarki i ochrony klimatu, lecz także szansę na wytworzenie 
oszczędności, dlatego także musi być traktowane priorytetowo. Konieczne jest też podję-
cie na szeroką skalę działań edukacyjnych, które wykażą tożsamość celu ochrony klima-
tu i środowiska ze zmniejszeniem kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych i firm. 
W  pierwszym rzędzie potrzebne jest ukierunkowanie konsumpcji na mniej emisyjną, bez 
znaczącego zwiększania jej kosztów. 

Współpraca międzynarodowa będzie kluczowa dla skuteczności przeciwdziałania 
zmianom klimatu, szczególnie w  dobie konieczności odbudowy po pandemii. Wszystkie 
największe gospodarki i emitenci CO2 muszą zjednoczyć się w wysiłku ograniczenia emisji 
oraz pomocy państwom rozwijającym się. Bez Chin, Indii i USA (ale też takich państw jak 
Indonezja czy Brazylia) nie uda się powstrzymać zmian klimatu. Jeszcze przed pandemią 
brakowało do tego woli politycznej. Obciążona kryzysem UE będzie miała większe trudności 
w asertywnym podejściu do partnerów (np. wprowadzeniu granicznego podatku węglowe-
go) ze względu na potencjalne spory handlowe.

85 Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-indus-
trial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, World 
Meteorological Organization, październik 2018, www.ipcc.ch.
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